Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini
Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser
haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl›
ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok
önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile
çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden iki
peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n
sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in
de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤›
tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu suretle, inkarc› düﬂünce sistemlerinin tüm temel
iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam
olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük
bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü
söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef,
Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak,
böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i
ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc›
sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n
uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna
Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan
‹talya'ya, Fran-

sa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile olmaktad›r.
Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r
ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düﬂünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür.
Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda
ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü
ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek
ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n
edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r.
Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve
samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya
konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat
ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili
bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n
izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.

Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel
bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r. Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n›
inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuﬂkuya düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmesi
ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma
imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa
bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.
● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.
Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda
anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaﬂamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n
akl›nda hiçbir ﬂüphe veya soru iﬂareti b›rakmayacak ﬂekilde aç›klanmaktad›r.
● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmiﬂe herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta
okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar
edememektedirler.
● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karﬂ›l›kl› bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu
kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
● Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n
tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet
olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son
derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili
yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teﬂvik
edilmesidir.
● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri taﬂ›yan ve okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu
görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir
kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine,
ﬂüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba
ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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B

u kitab›n konusu, insan vücudunun ve tüm bitki ve hayvan türlerinin yap›taﬂ›
olan hücredir. Ço¤u kiﬂinin gözünde bu konu biyolojinin ya da k›smen kimyan›n ilgi alan›na girer. Buna göre, insan hücresi ile ilgili bir kitap, ancak bir
biyoloji ya da kimya kitab› olmal›d›r. Oysa elinizde tuttu¤unuz kitap kesinlikle bir kimya ya da biyoloji kitab› de¤ildir. Amaç, okuyucunun konu hakk›ndaki bilimsel birikimini art›rmak, ona biyolojik detaylar ö¤retmek de de¤ildir.
Çünkü hücre hakk›ndaki biyoloji bilgisini art›rmak insana tek baﬂ›na fazla bir
ﬂey kazand›rmaz. Bu bilgiler zaten okullarda ö¤rencilere aktar›l›r, ama ço¤u
bunlar› çok k›sa sürede bir daha hat›rlamamak üzere unutur. Bunun nedeni,
okullarda ö¤rencilere verilen bu tür bilgilerin tamamen yanl›ﬂ bir mant›k örgüsü içinde sunulmas›d›r.
Asl›nda bu yanl›ﬂ mant›k, genç insana hayat›n›n baﬂlang›c›ndan itibaren
aﬂ›lanmaya baﬂlan›r. Küçük çocuk dünyay› gözlemlemeye baﬂlar baﬂlamaz etraf›ndaki ﬂeylere ﬂaﬂ›r›r ve sorular sorar. Örne¤in Güneﬂ’e bakar, ﬂaﬂ›r›r ve sorar: Nas›l olmaktad›r da böylesine büyük bir ateﬂ topu havada durmakta ve
insanlar için en uygun olan mesafeden, en uygun miktarda ›s› ve ›ﬂ›¤› vermektedir? Onu oraya kim, nas›l ve niçin koymuﬂtur?
Ancak çocuk büyük olas›l›kla bu ve benzeri sorular›na ﬂöyle bir cevap
alacakt›r: Güneﬂ binlerce y›ld›r orada durmaktad›r, bu son derece normal bir
ﬂeydir. Ayr›ca onu oraya kimse koymam›ﬂt›r. Büyük bir patlama sonucu
sözde "tesadüfen" bulundu¤u yere yerleﬂmiﬂ, Dünya da yine sözde "tesadüfen" insan yaﬂam› için ideal bir mesafede oluﬂmuﬂtur.
Oysa bu sorular›n do¤ru cevab›; Güneﬂ’in insanlara ›s› ve ›ﬂ›k vermesi,
Yüce Allah'›n s›n›rs›z bilgisinin ve kusursuz yarat›ﬂ›n›n bir yans›mas›d›r olmal›d›r. E¤er Allah dilemese, Güneﬂ olmazd› ve biz de Dünya üzerinde ya-
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ﬂam sürdüremezdik. Ya da Güneﬂ Dünya’ya daha uzak veya yak›n olurdu da
yine yaﬂama ihtimalimiz olmazd›. Güneﬂ, etraf›m›zdaki herﬂey gibi Allah'›n
bir mucizesi ve rahmetidir. O'nu sürekli hat›rda tutmam›za ve O'na ﬂükretmemize arac› olmal›d›r.
Ama az önce belirtti¤imiz gibi çocuk genellikle bu cevab› almaz, ilk söyledi¤imiz geçiﬂtirme ile uyutulur. Önüne ç›kan her olayda sürekli bu mant›kla
karﬂ›laﬂ›r ve sonuçta o da hiçbir ﬂeye hayret etmemeyi ve hiçbir ﬂeyin ola¤anüstülü¤ünü fark etmemeyi ö¤renir. Bir meyveyi ilk kez yedi¤inde nas›l olup
da a¤açlar›n insanlara böyle faydal› ve güzel ﬂeyler sunduklar›n› sorar. Büyük
ihtimalle ayn› cevab› al›r: A¤açlar milyonlarca y›ld›r meyve yap›yorlar. Bu
normal bir ﬂeydir, ﬂaﬂ›lacak bir yan› yoktur.
‹ﬂte bu ﬂekilde duyars›zlaﬂt›r›lan çocuk, as›l e¤itimini ise okulda al›r. Okuldaki, hayat bilgisi, ya da biraz daha büyüdü¤ünde fizik, kimya, biyoloji gibi
derslerinde, varl›klar›n ve olaylar›n, tek tarafl› olarak anlat›lan sözde "bilimsel
aç›klama"lar›n› ö¤renir. Derslerde insan vücudunu ya da tabiat› tan›r, ama yine bunlar›n kesinlikle normal bir ﬂey oldu¤una, mucizevi olmad›klar›na inand›r›l›r. Sorulmas› gereken sorular asla sordurulmaz. Bu nas›l olmuﬂ, buradaki
akl›n kayna¤› nedir, nas›l olur da böyle bir denge olabilir, gibi sorular› hiç
sormamay› ö¤renir. Örne¤in a¤açlar›n nas›l meyve oluﬂturduklar›n›n biyolojik
detaylar›n› ö¤renir; fotosentezle ya da bitki yap›s›yla ilgili bilgiler anlat›l›r. Ancak tüm bunlar yap›l›rken yine, "Nas›l olur da bir tahta parças›n›n içinden insan›n dama¤›na ve sa¤l›¤›na uygun, dünyan›n en güzel ambalaj›na sahip mükemmel g›dalar ç›kar?"; "Bu durum a¤ac›n da insan›n da ayn› ak›l sahibi taraf›ndan yarat›ld›¤›n›n, a¤ac›n insana meyve vermek için özellikle yarat›ld›¤›n›n
göstergesi de¤il midir?" gibi sorular sormaz. Varl›klar›n amaçlar› üzerinde düﬂünmez. Tek yapt›¤›, varl›klar›n mahiyeti hakk›nda daha fazla bilgi yüklenmektir. ‹nsana hiçbir ﬂey vermeyen, kalbine ve ruhuna hiçbir olumlu etkide
bulunmayan, kuru bilgiler, isimler...
Bu sayede var olan yarat›l›ﬂ mucizelerine karﬂ› duyarl›l›¤›n› yitirir. Hiçbir
ﬂeye hayret etmemeyi, kendini görür zanneden bir kör olmay› ö¤renir. Art›k
daha büyük baz› telkinleri de kabul etmeye haz›r bir hale gelmiﬂtir. ‹ﬂte bu
noktada, e¤itimin son halkas› olan "evrim teorisi" devreye girer.
Çünkü, etraf›n› saran tüm mucizelere ve ola¤anüstü gerçeklere gözleri kapal› hale gelmiﬂ, duyars›zlaﬂm›ﬂ olan genç insan, yaln›zca tek bir sorunun cevab›n› vermekte zorlanmaktad›r: Tüm bu canl›lar ilk olarak nas›l var oldular?
‹ﬂte evrim bu noktada herﬂeyin sözde "tesadüfen" var oldu¤u gibi ak›l almaz
bir safsatay› bilimsellik k›l›f› ile ona sunar.
Evrimin aldatmacalar› ile kand›r›lan bu genç insan bundan böyle hayat›n›n geri kalan k›sm›n›, yaln›zca bencil tutkular›n› tatmin etmek, hiç düﬂünme-
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den yiyip içmek peﬂinde rahatl›kla geçirebilir. Çünkü, o ana kadar hala kendisini s›k›p huzursuz eden vicdan›n›n son k›r›nt›lar›n› da böylelikle kalbinden
söküp atm›ﬂt›r. Ölüm onu bu durumdayken aniden yakalay›verdi¤i ve cehenneme yüzüstü at›ld›¤› zaman ise dünyaya geri dönmek ve iman edenlerden
olmak için yalvar›r. Ama ona, "Size orda (dünyada), ö¤üt alabilecek olan›n ö¤üt alabilece¤i kadar ömür vermedik mi? Sizi uyar›p-korkutan da
gelmiﬂti. Öyleyse (azab›) tad›n; art›k zalimler için bir yard›mc› yoktur"
(Fat›r Suresi, 37) cevab› verilir.
‹ﬂte bu nedenle, insana düﬂen, ayette söylendi¤i gibi kendisine tan›nm›ﬂ
süre içinde ö¤üt al›p düﬂünmektir. Bu sürenin ne zaman sona erece¤ini bilmedi¤i için de kaybedecek bir an bile vakti yoktur. ‹nsan, kendisinin ve etraf›ndaki nesnelerin nas›l yarat›ld›¤›n› düﬂünmek, bu sayede Allah'› tan›mak ve
O'nun gücünü takdir etmeye çal›ﬂmak için yarat›lm›ﬂt›r. Dünyadaki hayat›n›n
temel amac› budur.
Bu kitab›n amac› da, bu ö¤üt al›p düﬂünme çabas›na yard›mc› olabilmektir. Az önce okullarda ö¤retilen kuru bilgilerin insanlar›n beyinlerini uyuﬂturdu¤unu, çünkü bu yolla sorulmas› gereken sorular›n asla sordurulmad›¤›n›
söylemiﬂtik. ‹lerleyen sayfalarda, baz› teknik bilgileri de inceleyece¤iz ama
ayn› anda sorulmas› gerekli sorular› soracak, olaylar›n ard›ndaki hikmetleri
bulmaya çal›ﬂaca¤›z.
AKILLI TASARIM YAN‹ YARATILIﬁ
Allah'›n yaratmak için tasar›m yapmaya ihtiyac› yoktur.
Kitap boyunca yer yer kullan›lan 'tasar›m' ifadesinin do¤ru anlaﬂ›lmas›
önemlidir. Allah'›n kusursuz bir tasar›m yaratm›ﬂ olmas›, Rabbimiz’in önce
plan yapt›¤› daha sonra yaratt›¤› anlam›na gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve
göklerin Rabbi olan Allah’›n yaratmak için herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve yaratmas› ayn› anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'›n, bir ﬂeyin ya da bir iﬂin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas› için yaln›zca "Ol" demesi yeterlidir. Ayetlerde ﬂöyle buyurulmaktad›r:
Bir ﬂeyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iﬂin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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ücrenin ola¤anüstü hikayesini incelemeden önce, evrimin hatal› mant›¤› üzerinde durmakta yarar var. Evrim, bir aldatmacad›r ve titizlikle haz›rlanm›ﬂ her
aldatmaca gibi o da kendi içinde çeliﬂkili bir mant›¤a sahiptir. Gerçekte, tamamen düzmece senaryolardan ve göz boyamalardan ibaret olan bu "evrim
mant›¤›"n› bir örnekle aç›klayabiliriz.
Uzaktan kumandal› oyuncak bir araba düﬂünelim. Arabay› kumanda eden
kiﬂinin de bir yerlere gizlendi¤ini varsayal›m. Bu arabay› hareket halinde gözlemleyen bir baﬂka kimse, kumanda cihaz›n› ve bunu kullanan kiﬂiyi göremedi¤i için, yaln›zca araban›n hareketleri ile muhatap olacakt›r. Bu gözlemci
olay› izledikçe araban›n çok ak›lc› hareketler yapt›¤›n› görür. Araba izledi¤i
yola göre yön de¤iﬂtirmekte, bilinçli manevralar yapmaktad›r.
Bu noktada e¤er gözlemci, sadece ve sadece gördü¤ü ﬂeylere inanmay›
prensip edinmiﬂ biri ise, yaln›zca gözlemledi¤i dünyay› gerçek kabul eder.
Kendisinin göremedi¤i, ulaﬂamad›¤› bir baﬂka boyut olabilece¤ini reddeder.
Kendisinin gözlemleyemedi¤i bir boyutta ak›l sahibi bir insan oldu¤unu ve
araban›n onun kumandas› alt›nda hareket etti¤ini kabul etmez. Art›k bu durumda tek yapaca¤› ﬂey, araban›n çeﬂitli tesadüfler sonucu ak›lc› davranma
yetene¤i geliﬂtirdi¤ini kabul etmek, kendini ve çevresini de buna inand›rmaya çal›ﬂmakt›r.
S›ra, ak›lc› bir dayanak bulamad›¤› bu "kabulünü" hiç olmazsa bilimsellik
k›l›f› alt›nda destekleyecek uydurma teoriler üretmeye gelmiﬂtir. Biraz hayal
gücüyle bu sorunu da halleder: Arabay› meydana getiren atomlar, her ne kadar imkans›z gibi gözükse de, "tesadüfler sonucu", böyle karmaﬂ›k bir yap›
oluﬂturacak ﬂekilde birleﬂmiﬂlerdir. Bu atomlar tesadüfen bu kadar karmaﬂ›k
ve anlaml› bir ﬂekilde birleﬂince ise akletme, karar verme, kendi kendine bi-
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linçli hareketler yapabilme gibi soyut özellikler de edinmiﬂlerdir. Bu ﬂekilde
arabay› aç›klayan bir "teori" ortaya at›lm›ﬂ olur.
Bu "bilim adam›", k›sa süre içinde kendisi gibi düﬂünen baﬂka insanlar da
bulur. Bunlar hep birlikte iﬂi iyice geliﬂtirip bu konuda bir "kürsü" oluﬂturur
ve yeni bir "bilim dal›" meydana getirirler. Sonra da araban›n hareketlerini bilimsel inceleme alt›na al›r ve çeﬂitli formüller geliﬂtirirler. Araban›n, karﬂ›s›na
bir dönemeç ç›k›nca h›z›n› ne kadar azaltt›¤›n›, hangi aç›yla döndü¤ünü, hangi ﬂartlarda ne kadar sürat yapt›¤›n›, hangi durumlarda yavaﬂlad›¤›n› veya
durdu¤unu, ne zaman geri gitti¤ini ve bunlar gibi pek çok özelliklerini hassas
ölçüm ve hesaplamalarla formüle ederler. Bu karmaﬂ›k hesap ve formülleri
içeren ayr›nt›l› bir de kitap yaz›l›r.
Ancak as›l problem araban›n kendi kendine böyle mükemmel iﬂler yapabilen bir hale nas›l geldi¤ini aç›klamaktad›r. Oysa söz konusu "bilim adamlar›" taraf›ndan yap›lan inceleme ve araﬂt›rmalar›n hiçbirisi bu sorunun cevab›n›
verememiﬂtir. Araban›n teknik özellik ve ayr›nt›lar› hakk›nda say›s›z tesbitler
yapm›ﬂlard›r ve her geçen gün daha da ilerlemektedirler. Fakat olay›n temeli
hakk›nda en ufak bir ilerleme kaydedilememiﬂtir. Elde ilk günkünden daha
fazla bilgi yoktur; arabay› kimin yapt›¤›, araban›n nas›l olup da "ﬂuurlu" hareketler yapt›¤›, hala bir s›rd›r.
Buna karﬂ›n, bu aç›¤› ustaca gizlerler. Herﬂeyden önce, bu sorunun gündeme gelmesini mümkün oldu¤unca engellerler. Gündeme geldi¤inde ise
kendilerince çok "bilimsel" bir aç›klama yaparlar; belki bugün bu konuda elde avuçta birﬂey yoktur ama bilim ilerde bütün bunlar›n cevab›n› bulacakt›r.
Art›k "araban›n kendi kendine geliﬂti¤ini" iddia eden bu teori o kadar ilerlemiﬂtir ki, söz konusu bilim adamlar›n›n kariyerinin temeli haline gelmiﬂtir.
Bu nedenle, ne pahas›na olursa olsun bu teorilerini inan›l›r k›lmak için mücadele ederler. ‹nsanlar›n akl›n› baﬂka düﬂüncelerin çelmemesi ve teorinin güvenilirli¤ine gölge düﬂmemesi için gerekirse hile ve aldatmacalara da baﬂvurulacakt›r. Ne de olsa böyle "erdemli" bir amaç için bu tür sahtekarl›klar hoﬂgörülmelidir.
Yazd›klar› kitaplar›n üslubu öyle ustaca ayarlan›r ki, araban›n teknik özellikleri hakk›nda elde edilen baz› do¤ru tesbitler, ufak illüzyonlar ve kelime
oyunlar›yla araban›n nas›l var oldu¤u ve nas›l olup da "ak›l sahibi" oldu¤u sorusunu da izah ediyormuﬂ gibi bir izlenim yarat›l›r. Zaten, iﬂin as›l önemli yan› da budur. Araban›n oluﬂumu hakk›nda öne sürülen "rastlant›" ve "tesadüf"
safsatalar› bu karmaﬂ›k formül ve hesaplamalar›n aras›na serpiﬂtirilerek, adeta
bunlar›n da bilimsel bir geçerlili¤i varm›ﬂ havas› verilir. Sonuçta, do¤ru fakat
gerçe¤i ulaﬂt›rmayan formüllerin aras›na ideoloji haline gelmiﬂ sahte ve çürük
bir teori, hünerli bir göz boyama sanat› ile yerleﬂtirilir. Bu ﬂekilde, söz konusu
teorinin iddia etti¤i yalanlara bilimsel olarak da kan›tlanm›ﬂ görünümü verilir.
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Ayr›ca son derece kendinden emin, üstten bakan ve güven telkin eden bir üslup kullan›lmas›na da bilhassa özen gösterilir.
Art›k yalan bir kere sa¤lama al›nd› m›, bu yalan›n üstüne s›n›rs›z fanteziler
kurmak, düzmece senaryolar üretmek hayal gücünün kuvvetine kalm›ﬂt›r. Bu
arada araba çoktan "evrim süreci" içindeki yerine yerleﬂtirilmiﬂ ve bu harika
varl›¤›n "mucizevi bir tesadüfler zinciri" sonucunda oluﬂtu¤u da ilan edilmiﬂtir. Tabi, bir de arabaya Latince bir isim verilir; "bilimsellik" boyas›n› iyice koyulaﬂt›rmak için.
ﬁunu belirtmeliyiz ki, bilimin, araban›n hareketleri ile ilgili yapt›¤› tüm tesbitler, tüm hesaplamalar do¤ru olabilir. Ancak bunlar›n temeline, kökenine
oturtmuﬂ oldu¤u mant›k, yani araban›n kendi kendine varolup, ak›lc› kararlar
vererek hareket etti¤i iddias›, daha en baﬂtan iflas etmiﬂ bir mant›kt›r. Fakat
halk›n büyük bir bölümü bu ince geçiﬂlerin fark›na varamaz. Çok k›sa aç›klamalar bile onlar›n en ak›l d›ﬂ› iddialara inanmalar›na yeterli olur. Çünkü ortada koskoca bilimadamlar› vard›r. Onlar elbette kendilerinden daha iyi düﬂünmüﬂlerdir, daha çok bilmektedirler. Bu yüzden söyledikleri herﬂey do¤rudur.
Onlar nas›l bilinmesini, nas›l düﬂünülmesini söylüyorlarsa öyle yap›lmal›d›r.
E¤itim düzeyi daha ileri olan bir kiﬂi bu düzmecelerin alt›ndaki bilimsellik foyas›n› ortaya ç›karacak olsa, o zaman da farkl› sindirme yöntemlerine baﬂvurulur. Bunlar psikolojik yöntemlerdir.
‹nsanlar›n bilinçaltlar›n› etkileyip istenen do¤rultuda yönlenmelerini sa¤layacak olan psikolojik bask› ve telkin yöntemleri, teoriyi savunma plan›n›n en
önemli parças›n› oluﬂturur. Sözünü etti¤imiz "bilim adamlar›"n›n teorisini benimsemek ve savunmak, modernlik, bilimsellik, ça¤daﬂl›k, ilericilik gibi popüler kavramlarla özdeﬂleﬂtirilir. Bunlara itiraz etmek, karﬂ› gelmek ise, ba¤nazl›k, gericilik, ça¤d›ﬂ›l›k gibi itici ve küçük düﬂürücü kavramlarla eﬂ tutulur.
Böylece, bu kavramlarla karalanmaya, damgalanmaya cesaret edemeyecek
geniﬂ bir kitlenin yerli yersiz tepki gösterip sorun oluﬂturmas› da engellenmiﬂ
olur. Sonuçta, pervas›zca düzülmüﬂ hile ve yalanlar›, ustaca haz›rlanm›ﬂ hayal
ürünü senaryolar›, s›n›rs›z fantezileri, göz boyama, aldatmaca ve illüzyonlar›,
sosyo-psikolojik bask› yöntemleri, bilinçalt› yönlendirme teknikleri ve muhtelif beyin y›kama metodlar›yla -gerekli medyatik ve akademik lojistik de sa¤lanarak- etkili bir telkin mekanizmas› yarat›lm›ﬂt›r. ‹nsanlar›n pek ço¤u da bu
telkinin etkisi alt›na girerler.
Oysa akl›n› kullanan her insan bu büyünün etkisinden kendini kurtarabilir. Onun gözünde, araban›n hareketlerini aç›klamak için geliﬂtirilen bu ﬂatafatl› teorinin saçmal›ktan öte bir anlam› yoktur. Çünkü araban›n bir yöneticisi
vard›r ve araba kendisine verilen emre göre hareket etmekten baﬂka bir ﬂey
yapmamaktad›r. Bunu fark etmenin yolu ise bilim de¤il, ak›l ve ﬂuurdur. Bilim az önce belirtti¤imiz gibi yaln›zca araban›n hareketlerini inceler. Bu ince-
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lemeyi yapt›ktan sonra ise bilimin iﬂi biter. Çünkü bilim bir yol gösterici de¤il,
yaln›zca bir araçt›r. Araban›n kendisinde bir ak›l olmad›¤›n›, yaln›zca büyük
bir akl›n arabada yans›d›¤›n› anlaman›n yolu ise, ak›l ve vicdand›r.
‹ﬂte bu özelliklerden yoksun oldu¤u takdirde bir kiﬂi, istedi¤i kadar üniversiteler bitirmiﬂ, akademik kariyerinin zirvesine ulaﬂm›ﬂ, hayat›n› bilime
adam›ﬂ olsun, bu kadar aç›k bir gerçe¤in fark›na varamayacak kadar gülünç
ve zavall› bir hale düﬂer. Olaylara dolambaçl› yollardan izahlar bulma u¤runda bütün ömrünü ziyan eder.
Bu, kafas›n› kald›rmad›¤› için Güneﬂ’i fark edemeyen ve Dünya’n›n nas›l
ayd›nlan›p nas›l karard›¤›n› bulmak için bütün yeryüzünü dolaﬂarak, hayat›
boyunca bu konuda binlerce tutars›z teori üreten bir kiﬂinin durumuna benzer. Bu kiﬂi ne kadar zeki ise o kadar çok ve karmaﬂ›k teoriler üretecektir. Iﬂ›¤›n kayna¤›n› aç›klamak için yeryüzünde bulunan cisimler ve süregelen olaylar aras›nda ola¤anüstü ayr›nt›l› ba¤lant›lar kuracakt›r. Ama ak›l sahibi olmad›¤› için gökyüzündeki Güneﬂ’in varl›¤›n› bir türlü fark edemez ve bu kadar
aç›k bir gerçe¤i göremez.
‹çinde yaﬂad›¤›m›z tüm evrenin ve bu evrenin tüm parçalar›n›n Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›n› ve O'nun taraf›ndan düzenlendi¤ini anlayamayan bir insan›n durumu da bundan farkl› de¤ildir.
Peki bu insanlar neden bu kadar aç›k ve net bir gerçe¤i kavrayamazlar?
Bu s›r bize Kuran'da bildirilir: ‹çinde yaﬂad›¤›m›z evrenin gerçek mahiyetini kavramak için zeka yeterli de¤ildir. Bunun için zekan›n yan›nda "ak›l" da
bulunmas› gereklidir. Bir insan ancak ak›l sahibi oldu¤u takdirde zekan›n
bulgular›ndan do¤ru ve sa¤l›kl› sonuçlar ç›karabilir, temel gerçeklere ulaﬂabilir. Zeka beynin bir fonksiyonudur. Oysa, Kuran'da bildirildi¤ine göre ak›l,
kalbin bir fonksiyonudur. E¤er bir insan›n kalbi "pas tutmuﬂ"sa, akledemez ve
dolay›s›yla görebildi¤i ﬂeylerden Allah'a ulaﬂmay› baﬂaramaz. Kuran'da, kalpleri "pas tutmuﬂ", yani vicdan ve sa¤duyudan yoksun olan bu insanlardan
ﬂöyle söz edilir:
Yoksa onlar, diriltileceklerini sanm›yor mu? Büyük bir günde. ‹nsanlar›n, alemlerin Rabbi için kalkaca¤› günde. (Mutaffifin Suresi, 4-6)
O gün, yalanlayanlar›n vay haline. Ki onlar, din gününü yalanl›yorlar.
Oysa onu, ‘s›n›r tan›maz, sald›rgan', günahkar olandan baﬂkas› yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okundu¤u zaman: "Geçmiﬂlerin masallar›d›r" dedi. Asla, hay›r; onlar›n kazand›klar›, kalpleri üzerinde pas tutmuﬂtur.
Hay›r; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutulmuﬂlard›r. (Mutaffifin Suresi, 10-15)
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ücudumuzun her noktas›nda küçük, ama küçük oldu¤u kadar da karmaﬂ›k
bir hayat hüküm sürer. ‹nsan›n herhangi bir organ›n›n derinliklerini mikroskop alt›nda inceledi¤imizde, orada o organ› oluﬂturmak üzere biraraya gelmiﬂ
ve her an faaliyet içinde olan milyonlarca minik canl›n›n yaﬂad›¤›n› görürüz.
Yaln›zca insan de¤il, bütün canl›lar hücre denilen bu mikroskobik canl›lar›n
biraraya gelmesinden oluﬂurlar.
Hücreler çekirdeksiz (prokaryot) ve çekirdekli (ökaryot) olmak üzere ikiye
ayr›l›rlar. Bakteriler çekirdeksiz tek hücreli canl›lard›r. ‹nsan ve hayvan hücreleri ile bitki hücreleri çekirdekli hücrelerden oluﬂur ancak yap› olarak birbirlerinden farkl›d›rlar. Bitki hücreleri içerdikleri kloroplastlar sayesinde güneﬂ
›ﬂ›¤›n› kullanarak insanlar ve hayvanlar için besin ve oksijen üretirler. Bu broﬂürde genel olarak insan hücreleri üzerinde durulmuﬂ ayn› zamanda yer yer
bitki hücrelerine de de¤inilmiﬂtir.
‹nsan vücudunda 100 trilyondan fazla hücre bulunur. Bu hücrelerden baz›lar› o kadar küçüktür ki bunlar›n bir milyon tanesi biraraya gelse ancak bir
i¤ne ucu kadar yer kaplar. Ancak, bu küçüklü¤üne ra¤men hücre, bilim dünyas›n›n ortak kanaatiyle, insano¤lunun bugüne kadar karﬂ›laﬂt›¤› en kompleks yap› ünvan›n› korumaktad›r. Halen keﬂfedilmemiﬂ pek çok s›rr› içinde
bar›nd›rmay› sürdüren hücre, evrim teorisinin de en büyük açmazlar›ndan birini oluﬂturur. Nitekim ünlü Rus evrimcisi A. I. Oparin gözard› edilemeyen bu
gerçe¤i ﬂöyle ifade eder: "Maalesef hücrenin meydana geliﬂi evrim teorisinin
bütününü içine alan en karanl›k noktay› teﬂkil etmektedir."1
Bu konudaki di¤er bir itiraf ise, Johannes Gutenburg Üniversitesi Biyokimye Enstitüsü Baﬂkan› Prof. Dr. Klaus Dose'ye aittir. Dose, canl› hücrenin
oluﬂumu ile ilgili; "Yo¤un çabalara ra¤men son 30 y›ldan bu yana canl› hücre-
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lerin oluﬂumunu aç›klayabilecek herhangi bir buluﬂ yap›lamad›."2 diyerek,
evrimin canl›l›¤›n kökenine bir aç›klama getiremedi¤ini itiraf etmektedir.
Bu itiraftan, evrimin önünün daha ilk aﬂamada t›kand›¤› ve daha fazla ileri gitme imkan›n›n kalmad›¤› rahatl›kla anlaﬂ›lmaktad›r. Zira, bilindi¤i gibi
canl› vücudunun baﬂl›ca yap›taﬂ› hücredir. Dolay›s›yla, henüz hücrenin hatta
hücreyi meydana getiren proteinler ve proteinleri meydana getiren amino
asitlerin meydana geliﬂini bile aç›klayamayan bir teorinin, dünya üzerindeki
canl›lar›n ortaya ç›k›ﬂ› hakk›nda bir aç›klama getirmesi mümkün de¤ildir.
Aksine, hücre, insan›n "yarat›lm›ﬂ" oldu¤unun en göz kamaﬂt›r›c› delillerinden birini oluﬂturmaktad›r.
Hücrenin yaﬂam›n› sürdürebilmesi için, hayati iﬂlevlere sahip bütün temel
parçac›klar›n›n birarada bulunmalar› gereklidir. Yani hücrenin sözde evrimsel
bir süreç sonucu meydana geldi¤ini iddia eden bir kiﬂi, asl›nda hücrenin milyonlarca parças›n›n ayn› anda ve ayn› yerde tesadüfen var oldu¤unu iddia
ediyor demektir. Üstelik tüm bu parçalar› yine ayn› anda belli bir düzen ve
plan içinde biraraya gelmiﬂ olmalar› gerekmektedir. Böyle bir olay›n tesadüfen gerçekleﬂebilmesi ise kuﬂkusuz imkans›zd›r. Dolay›s›yla hücre gibi bir yap›n›n varl›¤›, "yarat›l›ﬂ"›n apaç›k bir delilidir.
Bir benzetme yaparsak, hücrenin, evrimin iddia etti¤i gibi rastlant›lar sonucu meydana gelebilmesi, bas›m evindeki bir patlamayla tesadüf eseri bir
ansiklopedinin bas›l›vermiﬂ olmas›ndan daha düﬂük bir ihtimale sahiptir. Baﬂka bir deyiﬂle, canl›l›¤›n tesadüfen meydana gelmiﬂ olmas› ihtimal d›ﬂ›d›r.
Buna ra¤men evrimciler, hala, ilkel dünya ﬂartlar› gibi, olabilecek en kontrolsüz ortamda canl›l›¤›n rastlant›larla ortaya ç›kt›¤›n› iddia edebilmektedirler.
Oysa bu, hiçbir zaman bilimsel verilerle uyuﬂmayan bir iddiad›r. Ayr›ca en
basit ihtimal hesaplar› bile, de¤il canl› bir hücrenin, o hücredeki milyonlarca
proteinden tek bir tanesinin bile tesadüfen oluﬂamayaca¤›n› matematiksel
olarak kan›tlam›ﬂt›r. Bu da evrim teorisinin ak›l ve mant›ktan çok hayal, fantazi ve yak›ﬂt›rmalar üzerine kurulu bir senaryolar y›¤›n› oldu¤unu göstermektedir.
Tek bir hücrenin varl›¤› kadar, hücreler aras›nda mükemmel bir uyum ve
iﬂbirli¤inin var olmas› da hayret vericidir. ‹nsan vücudundaki bütün hücreler
baﬂlang›çta tek bir hücrenin bölünerek ço¤almas›yla meydana gelmiﬂtir. Ve,
daha en baﬂ›ndan, vücudumuzun ﬂu anki yap›s›, ﬂekli, tasar›m› ve tüm özellikleriyle ilgili her türlü bilgi bu ilk hücrenin çekirde¤indeki kromozomlarda
mevcuttur.
Bütün hücreler genel özellikleri bak›m›ndan birbirlerine benzerler. Ancak
her organ, yap›s›na ve görevine göre özelleﬂmiﬂ ﬂekiller ve kabiliyetlerle donat›lm›ﬂ, di¤er organlardakinden farkl› hücrelere sahiptir.

(ﬁekil 1.1) HÜCRE KES‹T‹
Ortada bulunan çekirdek
ve hücre içinde bulunan
organeller.

ÇEK‹RDEK
‹nsan vücuduna ait tüm bilgiler
burada bulunan DNA molekülüne
ﬂifre olarak kaydedilmiﬂtir.

ENDOPLAZM‹K RET‹KULUM
Protein ve di¤er
moleküllerin izolasyonu ve
ulaﬂ›m›.

M‹TOKONDR‹
Hücrenin ana enerji kayna¤›d›r.
Vücut fonksiyonlar› için gerekli
tüm ATP molekülleri burada sentezlenir.

HÜCRE ZARI
Zar, seçici-geçirgenli¤i sayesinde, hücreye giren ve ç›kan moleküllerin son kontrollerini yapar.

HÜCRE ZARI KAPILARI
Oksijen ve glukozu içeriye, hücrenin
sentezledi¤i protein, enzim gibi
maddeleri ise d›ﬂar›ya taﬂ›rlar.

(ﬁekil 1.2) Protein üreten ribozomlar›, enerji üreten mitokondrileri, merkezi bilgi bankas› olan DNA, ulaﬂt›rma yapan endoplazmik retikulum, depolama yapan golgi cisimci¤i, giriﬂ ve ç›k›ﬂ› denetleyen hücre zar›,
bütün tepkimelerde görev alan enzimler ve daha say›s›z,planl› birçok faaliyet ile hücre kusursuz bir fabrika gibi çal›ﬂ›r. Unutulmamas› gereken tüm bunlar› içinde bar›nd›ran hücre bir fabrikadan trilyonlarca kere
daha küçük olan bir varl›kt›r.

Tek baﬂ›na bir hücre, bütün çal›ﬂma sistemleri, haberleﬂmesi, ulaﬂ›m› ve
yönetimiyle büyük bir ﬂehirle benzer bir karmaﬂ›kl›k derecesine sahiptir:
Hücrenin sarf etti¤i enerjiyi üreten santraller; yaﬂam için zorunlu olan enzim
ve hormonlar› üreten fabrikalar; üretilecek bütün ürünlerle ilgili bilgilerin kay›tl› bulundu¤u bir bilgi bankas›; bir bölgeden di¤erine hammaddeleri ve
ürünleri nakleden kompleks taﬂ›ma sistemleri, boru hatlar›; d›ﬂardan gelen
hammaddeleri iﬂe yarayacak parçalara ayr›ﬂt›ran geliﬂmiﬂ laboratuvar ve rafi-
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neriler; hücrenin içine al›nacak veya d›ﬂ›na gönderilecek malzemelerin giriﬂç›k›ﬂ kontrollerini yapan uzmanlaﬂm›ﬂ hücre zar› proteinleri bu karmaﬂ›k yap›n›n yaln›zca bir bölümünü oluﬂtururlar.
‹nsan›n hayat›n›n devaml›l›¤›, kendisini meydana getiren bu hücrelerin
hem kendi içlerinde hem de birbirleri aras›nda uyum içinde çal›ﬂmalar› sayesinde olur. Hücre, di¤er hücrelerle uyum içinde çal›ﬂ›rken, kendi yaﬂam›n› da
büyük bir düzen ve hassas bir denge içerisinde sürdürür. Bu düzenini devam
ettirmek, iç dengesini korumak için ihtiyac› olan birçok maddeyi, enerjisi de
dahil olmak üzere bizzat kendisi tesbit eder ve üretir. Kendi karﬂ›layamad›¤›
ihtiyaçlar›n› ise d›ﬂardan büyük bir titizlikle seçip al›r. Öyle seçicidir ki, d›ﬂ ortamda baﬂ›boﬂ dolaﬂan maddelerden bir tanesi bile hücrenin izni olmadan
rastgele onun kap›lar›ndan içeri giremez. Hücrenin içinde lüzumsuz, amaçs›z
tek bir molekül bile bulunmaz. Hücre d›ﬂ›na ç›k›ﬂlar da ayn› ﬂekilde hassas
kontroller, s›k› denetimler sonucunda gerçekleﬂir.
Tüm bunlarla birlikte hücre, her türlü d›ﬂ tehdit ve sald›r›ya karﬂ› kendini

(ﬁekil 1.3) Hayvan hücresinin genelleﬂtirilmiﬂ ﬂemas›
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koruyacak bir savunma sistemine de sahiptir. Dahas›, içerdi¤i bunca yap› ve
sisteme, içinde süregiden say›s›z faaliyete ra¤men, ortalama bir hücrenin büyüklü¤ü modern bir ﬂehir gibi kilometrelerce kare de¤il, yaln›zca milimetrenin 100'de biri kadard›r.
‹ﬂte bu dünyadaki en küçük canl›n›n burada k›saca birkaç›n› sayd›¤›m›z
iﬂlevlerinden herbiri, kitab›n devam›nda da inceleyece¤imiz gibi, baﬂl›baﬂ›na,
inan›lmas› güç birer mucize niteli¤indedir.
Dünyan›n En Geliﬂmiﬂ Fabrikas›
Hücredeki üretim sistemini, dünyada henüz benzeri tesis edilememiﬂ, son
derece ileri teknolojiyle çal›ﬂan hayali bir fabrikaya benzetebiliriz. (ﬁekil 1.2)
Bu hayali fabrika, çok say›da geliﬂmiﬂ birimlerden oluﬂan ve her birimde farkl› teknolojik ürünler üreten dev bir tesistir. Ürünlerinin bir k›sm›n› kendi iç
yap›s›nda kullan›r, bir k›sm›n› birbirine monte edip yeni üretim makineleri
yapar. Üretti¤i ürünlerin bir ço¤unu da hammadde ve makina olarak d›ﬂar›ya
gönderir. Üretimde en az sarfiyat› yap›p, en yüksek verimi elde eder. Yeryüzünde hiçbir fabrikan›n olamayaca¤› kadar çevrecidir. At›klar›n› kendisi yok
edip çevreyi hemen hemen hiç kirletmez.
Fabrikadaki üretim ve iﬂletim sistemleri mükemmel olarak dizayn edilmiﬂtir. Yöneticiler, mühendisler, iﬂçiler, k›sacas› bütün personel, görevlerini en
mükemmel ﬂekilde yerine getiren üstün nitelikli robot ve bilgisayarlardan
oluﬂmuﬂtur. Bu bilgisayar ve robotlar ise, benzerlerine ancak bilimkurgu filmlerinde rastlayabilece¤imiz düzeyde geliﬂmiﬂlerdir.
‹ﬂte hücredeki üretim de ayn› bu hayali fabrikadaki gibi gerçekleﬂir. Fabrikadaki robotlar›n ve makinalar›n yerini hücrede, "enzim" ad› verilen, özel iﬂlemler için uzmanlaﬂm›ﬂ karmaﬂ›k yap›l› protein molekülleri tutar. Fabrikadaki, bilgileri depolayan ve yönetimi sa¤layan bilgisayarlara karﬂ›l›k hücredeki
bilgi ve yönetim, bu konuda uzmanlaﬂm›ﬂ, çok say›da atomlar›n birleﬂmesinden meydana gelmiﬂ, büyükçe, sarmal ﬂeklinde bir molekül taraf›ndan yap›l›r: "DNA" molekülü.
ﬁimdi bu mucize molekülün ak›llara durgunluk veren yap›s›n› ve baﬂard›¤› inan›lmaz iﬂleri görelim.

2. BÖLÜM

DNA'NIN
G‹ZL‹ DÜNYASI

T

eknolojik bir ürünün veya tesisin yap›m›nda ve yönetiminde insano¤lunun
yüzy›llar boyunca elde etti¤i tecrübe ve bilgi birikimi kullan›l›r. Dünyan›n en
ileri ve karmaﬂ›k tesisi olan insan vücudunun inﬂas› için gereken bilgi ve tecrübe ise DNA'da sakl›d›r. Burada vurgulanmas› gereken önemli nokta,
DNA'n›n daha ilk insandan itibaren ﬂimdiki mükemmellik ve karmaﬂ›kl›¤›yla
birlikte varolageldi¤idir. Ak›llara durgunluk veren yap› ve özellikleriyle, böyle
bir molekülün, evrimcilerin öne sürdü¤ü gibi tesadüf ve rastlant›lar sonucu
oluﬂmas›n›n ne derece mant›k d›ﬂ› oldu¤unu ilerleyen sat›rlar› okudukça sizler de daha net göreceksiniz.
DNA, hücrenin ortas›nda yer alan çekirdekte titizlikle korunmaktad›r. ‹nsanda (say›lar› 100 trilyona varan) hücrelerin ortalama çap›n›n 10 mikron
(mikron=milimetrenin binde biri) oldu¤u hat›rlanacak olursa, ne kadar küçük
bir alandan söz edildi¤i daha iyi anlaﬂ›l›r. Bu mucizevi molekül, Allah'›n yaratma sanat›ndaki mükemmellik ve ola¤anüstülü¤ün aç›k bir kan›t›d›r. Öyle
ki yaln›zca bu molekülü incelemek ve halen pek az› gün›ﬂ›¤›na ç›km›ﬂ s›rlar›n› araﬂt›rmak için özel bir bilim dal› bile kurulmuﬂtur: "Genetik"... 21. yüzy›l›n
bilimi olarak kabul edilen Genetik, elindeki her türlü teknolojik olanaklara
ra¤men DNA'n›n esrar›n› çözme konusunda henüz emekleme safhas›ndad›r.
Çekirdekteki Hayat
‹nsan vücudu bir yap›ya benzetilecek olursa, vücudun en ince ayr›nt›s›na
kadar eksiksiz bir plan ve projesi, bütün teknik ayr›nt›lar›yla her hücrenin çekirde¤indeki (ﬂekil 2.1) DNA'da mevcuttur.
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(ﬁekil 2.1) Hücrenin ortas›nda bulunan hücre çekirde¤inin ﬂemas›

‹nsan›n anne karn›ndaki ve do¤umundan sonraki geliﬂmelerin hepsi önceden belirlenmiﬂ bir program çerçevesinde düzenlenir. ‹nsan›n geliﬂimindeki bu kusursuz düzenleme Kur'an'da ﬂöyle ifade ediliyor:
‹nsan, ‘kendi baﬂ›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor? Kendisi,
ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir ‘düzen içinde biçim verdi.' (K›yamet Suresi, 36-38)

Daha anne karn›nda yeni döllenmiﬂ bir yumurta hücresi halinde iken, ileride sahip olaca¤›m›z bütün özellikler Allah taraf›ndan belirlenmiﬂ ve "bir düzen içinde" DNA'lar›m›za yerleﬂtirilmiﬂtir. Otuz yaﬂ›na geldi¤imizde sahip olaca¤›m›z boy, renk, kan grubu, yüz ﬂekli gibi bütün özelliklerimiz otuz y›l dokuz ay öncesinden, yani döllendi¤imiz andan itibaren baﬂlang›ç hücremizin
çekirde¤inde kodlanm›ﬂt›r.
DNA'daki bu bilgiler sadece az önce de¤indi¤imiz fiziksel özellikleri belirlemez. Ayn› zamanda hücre ve vücuttaki binlerce farkl› olay› ve sistemi de
kontrol eder. Örne¤in, insan›n kan bas›nc›n›n alçak, yüksek veya normal olmas› bile DNA'daki bilgilere ba¤l›d›r.
‹nsan Hücresindeki Dev Ansiklopedi
DNA'da kay›tl› bulunan bu bilgi muazzamd›r. Öyle ki, gözle görülmeyen
tek bir DNA molekülünde tam bir milyon ansiklopedi sayfas›n› dolduracak
miktarda bilgi bulunur. Dikkat edin; tam 1.000.000 ansiklopedi sayfas›... Ya-
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ni, her bir hücrenin çekirde¤inde, insan vücudunun iﬂlevlerini kontrol etmeye yarayan bir milyon sayfal›k bir ansiklopedinin içerebilece¤i miktarda bilgi
kodlanm›ﬂt›r. Bir benzetme yapmak istersek, dünyan›n en büyük ansiklopedilerinden birisi olan 23 ciltlik "Encyclopedia Britannica"n›n bile toplam 25
bin sayfas› vard›r. Bu durumda, karﬂ›m›za inan›lmaz bir tablo ç›kar. Mikroskobik hücrenin içindeki, ondan çok daha küçük bir çekirdekte bulunan bir molekülde, milyonlarca bilgi içeren dünyan›n en büyük ansiklopedisinin 40 kat›
büyüklü¤ünde bir bilgi deposu sakl› durmaktad›r. Bu da 920 ciltlik, dünyada
baﬂka eﬂi, benzeri olmayan dev bir ansiklopedi demektir. Yap›lan tespitlere
göre ise, bu dev ansiklopedi yaklaﬂ›k 3 milyar farkl› bilgiye sahiptir.
Bu son iki kelimeyi tekrarlayal›m; "bilgiye sahiptir"...
‹ﬂte burada durup, a¤z›m›zdan kolayca ç›k›veren bu iki kelime üzerinde
düﬂünmemiz gerekir. Bir hücrenin içinde milyarlarca bilgi oldu¤unu söylemek kolayd›r. Ancak bu, hiç de öyle laf aras›nda söylenip geçilebilecek bir
ayr›nt› de¤ildir. Çünkü, burada sözünü etti¤imiz bir bilgisayar veya kütüphane de¤il, yaln›zca protein, ya¤ ve su moleküllerinden oluﬂan, milimetreden
100 kat daha küçük bir küptür. Bu küçücük et parças›n›n içinde, de¤il milyonlarca bilgi, tek bir bilginin var olmas› ve onun bu bilgiyi muhafaza etmesi
bile son derece hayret verici bir mucizedir.
‹nsanlar modern ça¤da bilgiyi saklamak için bilgisayarlar› kullan›yorlar.
Bilgisayar teknolojisi ise bugün bütün di¤er teknolojilerin baﬂ›n› çeken en ileri teknoloji olarak kabul ediliyor. Bundan 20 y›l önce, oda büyüklü¤ündeki
bir bilgisayar›n sahip olabildi¤i bilgiyi, bugün küçük "mikroçip"ler saklayabilmekte... Ancak ﬂunu hat›rlatmal›y›z ki, insan zekas›n›n as›rlard›r edindi¤i bilgi
birikimi ve y›llar süren çabalar› sonucunda geliﬂtirdi¤i bu son teknoloji bile
daha tek bir hücre çekirde¤inin bilgi saklama kapasitesinin yak›n›na ulaﬂabilmiﬂ de¤il. Böyle muazzam bir kapasiteye sahip olan DNA'n›n küçüklü¤ünü
yans›tmas› aç›s›ndan ﬂu karﬂ›laﬂt›rma yeterlidir.
Bugüne kadar yaﬂam›ﬂ, gelmiﬂ geçmiﬂ her canl› türünün bütün özellikleri bilgi
olarak DNA'ya yüklense toplam DNA hacmi bir çay kaﬂ›¤›n›n ancak küçük bir
k›sm›n› doldururdu. Dahas› geriye ﬂu ana kadar yaz›lm›ﬂ bütün kitaplar› saklayabilecek kadar boﬂluk kal›rd›.3

Gözle göremedi¤imiz, çap› milimetrenin milyarda biri büyüklü¤ünde
olan, atomlar›n yanyana dizilmesiyle oluﬂmuﬂ bir zincir, acaba böyle bir bilgiye ve haf›zaya nas›l sahip olabilir? Bu soruya ﬂunu da ekleyin: Vücudunuzdaki 100 trilyon hücreden herbiri bir milyon sayfay› ezbere biliyorken, acaba siz
zeki ve ﬂuurlu bir insan olarak hayat›n›z boyunca kaç ansiklopedi sayfas› ezberleyebilirsiniz?
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Hücredeki Ak›l
Bu durumda ﬂunu kabul etmelisiniz ki midenizdeki ya da kula¤›n›zdaki
herhangi bir hücre sizden kat kat daha bilgili, bu bilgiyi en do¤ru ve en kusursuz ﬂekilde de¤erlendirdi¤i için de sizden çok daha ak›ll›d›r.
Peki bu akl›n kayna¤› nedir? Nas›l olur da vücudunuzdaki 100 trilyon hücrenin herbiri ayr› ayr› böylesine inan›lmaz bir akla sahip olabilir? Bunlar sonuçta birer atom y›¤›n›d›r ve bilinç sahibi de¤ildirler. Tüm elementlerin atomlar›n› al›n, farkl› biçimlerde ve say›larda birbirlerine ba¤lay›n, farkl› moleküller oluﬂturun, yine de ak›l elde edemezsiniz. Bu moleküllerin büyük, küçük,
basit ya da karmaﬂ›k olmas› da birﬂey de¤iﬂtirmez. Sonuçta, bilinçli olarak bir
iﬂi organize edip baﬂaracak bir zihin asla elde edemezsiniz.
O zaman nas›l oluyor da, yine ayn› ﬂekilde, belli say›daki ak›ls›z ve bilinçsiz atomun belli ﬂekillerde dizilmesinden meydana gelmiﬂ DNA ve onunla
uyumlu olarak çal›ﬂan enzimler bilinçli birçok iﬂler yap›p, hücredeki say›s›z
karmaﬂ›k ve farkl› iﬂlemleri kusursuz ve mükemmel olarak organize ediyorlar? Bunun cevab› çok basittir; ak›l, bu moleküllerde ya da bunlar› içinde bar›nd›ran hücrede de¤il, bu molekülleri bu iﬂleri yapacak ﬂekilde programlanm›ﬂ olarak var edenin kendisindedir.
K›saca ak›l eserde de¤il, o eseri yaratanda bulunur. En geliﬂmiﬂ bilgisayar
bile, onu en ince ayr›nt›s›na dek tasarlayan, onu çal›ﬂt›racak programlar› yaz›p ona yükleyen ve kullanan bir ak›l ve zekan›n ürünüdür. Ayn› ﬂekilde,
hücre de, içindeki DNA ve RNA'lar da, bu hücrelerden meydana gelen insan
da, kendilerini ve yapt›klar› iﬂleri yaratan›n eserinden baﬂka birﬂey de¤ildirler.
Eser ne kadar mükemmel, kusursuz ve etkileyici olursa olsun, ak›l her zaman
o eserin sahibindedir.
Bir gün bir laboratuvarda, masan›n üstünde çok geliﬂmiﬂ bir disket bulsan›z, ve onu bir bilgisayar yard›m›yla okuyup içinde, sizin ﬂahs›n›za özel milyarlarca bilgi oldu¤unu görseniz, akl›n›za gelecek ilk soru, bu bilgilerin kim
taraf›ndan ve ne amaçla yaz›ld›¤› olurdu.
Peki ayn› soruyu neden hücre için sormuyoruz? Disket içindeki bilgiler birileri taraf›ndan oraya yaz›lm›ﬂ ise, bundan çok daha üstün ve ileri bir teknolojiye sahip olan DNA, kim taraf›ndan en mükemmel ﬂekilde tasarlan›p, yarat›l›p, kendisi de ayr› bir mucize olan minicik hücrenin içine özenle yerleﬂtirilmiﬂtir? Hem de binlerce y›l öncesinden günümüze kadar hiçbir özelli¤ini kaybetmeden. (Disketi yapan ve içine bilgileri yazan insan›n beyninin de bu
hücrelerden oluﬂtu¤unu unutmayal›m). Bu sat›rlar› okuman›z, görmeniz, nefes alman›z, düﬂünmeniz, k›saca var olman›z ve varl›¤›n›z› sürdürmeniz için
her an görev baﬂ›nda olan bu hücrelerin kim taraf›ndan ve niçin yap›ld›¤›n›
sormaktan daha önemli ne olabilir sizin için?
Sizce hayatta en çok merak etmeniz gereken, bu sorunun cevab› de¤il midir?
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Bu sorunun cevab› ﬂudur: Kainattaki canl› cans›z tüm varl›klar› yoktan var
eden, her canl›n›n yap›taﬂ› olan hücrenin içine mucizevi özellikleriyle DNA'y›
yerleﬂtiren sonsuz kudret sahibi olan Allah't›r. ‹nsan yaﬂam›n›n amac› bu gerçe¤i görebilmek ve Yüce Rabbimize kulluk etmektir.
Bir Kaç Örnek Daha
Ünlü bir yöntemdir: Bir uçak kazas› sonucunda ›ss›z bir araziye düﬂüp
mahsur kalan yolcular, kendilerini havadan arayan kurtarma ekiplerine yerlerini belli etmek için büyük bir "X" çizerler. Ellerindeki eﬂyalar› ya da toplad›klar› cisimleri kullanarak düzgün ve büyük bir çarp› oluﬂtururlar. Böylece havadan keﬂfe ç›kan ekip, bu "ak›l ürünü" iﬂareti görür ve orada ak›l sahibi varl›klar›n, yani insanlar›n bulundu¤unu anlar.
Türkiye'deki ﬂehirleraras› karayollar›nda ilerlerken, bazen yolun kenar›ndaki tepelerin yamaçlar›nda beyaz taﬂlardan yaz›lm›ﬂ yaz›lar görürsünüz;
"Herﬂey Vatan ‹çin", ya da "Ne Mutlu Türküm Diyene" gibi. Bu yaz›lar›n orada
nas›l oluﬂtu¤u ise son derece aç›kt›r. Oralarda bir yerde bir askeri birlik vard›r
ve tepenin üzerine beyaz taﬂlardan oluﬂan bu tür yaz›lar yazm›ﬂlard›r.
Peki acaba hiç kimse ç›k›p da bu yaz›lar›n bilinçli bir zihin, örne¤in askerler taraf›ndan yaz›lmad›¤›n›, aksine tesadüfen oluﬂtuklar›n› söyleyebilir mi?
Hiç kimse, ç›k›p da "bu taﬂlar tepeden aﬂa¤› yuvarlan›rken tesadüfen yanyana
gelmiﬂ ve ‘Herﬂey Vatan ‹çin' cümlesini oluﬂturmuﬂlar" diyebilir mi?
Ya da bir "bilimadam›" ç›ksa ve, "dünyada trilyonlarca taﬂ var bunlar milyonlarca y›ld›r yuvarlan›yorlar, bu durumda taﬂlar›n bir k›sm›n›n tesadüfen
böyle anlaml› bir yaz› oluﬂturacak ﬂekilde yuvarlan›p biraraya gelmesi mümkündür" dese buna çocuklar bile gülmez mi? Üstüne bir de bilimsel üslup
kullansa, bilimsel aç›klamalar yapsa, olas›l›k hesaplar› gösterse, herkes onun
akl›ndan daha da çok ﬂüphe etmez mi? Çünkü b›rak›n "Herﬂey Vatan ‹çin"
cümlesinin, düzgün bir "H" harfinin bile kendi kendine tesadüfen oluﬂmas›
gibi bir ihtimal yoktur. Da¤›n tepesinde beyaz taﬂlardan oluﬂmuﬂ düzgün bir
"H" görseniz, "bunu buraya yazmakla ne demek istemiﬂler" diye düﬂünürsünüz.
Bu örneklerle anlatmak istedi¤imiz ﬂudur: E¤er bir yerde en ufak bir planlanm›ﬂl›k varsa, orada mutlaka bir ak›l sahibinin izleri vard›r. Hiçbir ak›l ürünü tesadüfen oluﬂmaz. Bir da¤›n üzerine milyarlarca kez beyaz taﬂlar yuvarlasan›z, "Herﬂey Vatan ‹çin" yaz›s›, hatta düzgün bir "H" bile elde edemezsiniz.
E¤er bir yerde bir harf varsa, herkes kabul eder ki, mutlaka o harf biri taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r. Yazars›z harf olmaz.
‹nsan›n bedeni ise, "Herﬂey Vatan ‹çin" cümlesinden trilyonlarca kez daha
kompleks bir yap›ya sahiptir ve bu karmaﬂ›k yap›n›n "tesadüfen" oluﬂmuﬂ olmas› kesinlikle ve kesinlikle mümkün de¤ildir, öyleyse insan› da, onun hücresini de, DNA's›n› da kusursuz ve mükemmel bir ﬂekilde planlay›p düzenleyen Allah’t›r. Göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunan herﬂeyin Yarat›c›s› olan
Allah'›n varl›¤›n› ve gücünü inkar etmek ise, olabilecek en büyük ak›ls›zl›k,
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ak›ls›zl›kla birlikte samimiyetsizlik ve küstahl›kt›r. O akl›n ve gücün sahibine
karﬂ› büyük bir sayg›s›zl›kt›r.
Oysa, ne yaz›k ki, taﬂlar›n kendi kendilerine dizilip üç küçük kelimeyi bile yazabilmelerinin imkans›z oldu¤unu bir ç›rp›da söyleyecek birçok kiﬂi, milyarlarca atomun tek tek planlanm›ﬂ bir dizilimle biraraya gelip DNA gibi
muhteﬂem iﬂler baﬂarabilen bir molekül oluﬂturmas›n›n "tesadüfler" sonucu
oldu¤u aldatmacas›n› itiraz etmeden dinleyebilmektedir. T›pk› hipnotize edilen bir kiﬂinin yap›lan telkinle, kendisinin bir kap›, a¤aç ya da kertenkele oldu¤una itiraz etmemesi, kabul etmesi gibi...
DNA Ansiklopedisinin Dili
Toplumlar›n hayat› bilgi ak›ﬂ› ve haberleﬂme üzerine kuruludur. Fertler ve
nesiller aras›ndaki bilgi ak›ﬂ›nda en önemli araç ise dildir. Dil belirli ﬂifreler
yani harfler ile temsil edilir. Türkçe 29 harften, ya da bir di¤er deyiﬂle 29 ﬂifreden oluﬂan bir dildir. Bu ﬂifreler kelimeleri, kelimeler de cümleleri oluﬂturur.
Bilgi ak›ﬂ› ve depolanmas› bu ﬂifreler sayesinde gerçekleﬂir.
Hücredeki lisan da iﬂte buna benzer. ‹nsan›n bütün fiziksel özellikleri bu
dil vas›tas›yla kodlanarak hücre çekirde¤ine depolanm›ﬂt›r ve yine bu dil sayesinde hücre taraf›ndan kullan›labilir. Bu dil, DNA adl› yönetici molekülün
dilidir. Dört harfli bu DNA dili A, T, G ve C harflerinden oluﬂur. Her harf,
"nükleotid" ad› verilen dört özel bazdan birini temsil eder. Bu bazlar›n milﬁeker-fosfat

hidrojen ba¤lar›

baz
Heliksin bir k›vr›m›n›n uzunlu¤u
3.4 nm=0.000034 mm.

ﬁekil 2.2

(ﬁekil 2.3)
Adenin, timin,
sitozin,
ve guanin
bazlar›n›n DNA
içerisindeki
dizilimi.
Bazlar karﬂ›l›kl›
olarak hidrojen
ba¤lar›yla
ba¤l›d›rlar. Birbirlerine
ba¤lanan
bu bazlar›n s›ralamalar›
hayat›n dilini
oluﬂturur.

(ﬁekil 2.4)
DNA sarmal›n›
oluﬂturan atomlar›n diziliﬂi. Bu
sarmal›n çap› bir
milimetrenin
milyonda biri
kadard›r.

yonlarcas›, anlaml› bir s›ralama ile üstüste dizilerek DNA molekülünü oluﬂtururlar. (ﬂekil 2.2-2.3)
‹ﬂte çekirdekteki bilgi bankas›nda bilgiler bu ﬂekilde depolanm›ﬂt›r. Biz bu
bilgi deposundaki ﬂifreleme sistemini anlat›rken, kolayl›k için, DNA'y› oluﬂturan nükleik asit molekülleri için yine harf benzetmesini kullanmaya devam
edece¤iz. Bu harfler ikiﬂerli olarak karﬂ›l›kl› eﬂleﬂir ve birer basamak oluﬂtururlar. Bu basamaklar ise üstüste eklenerek genleri meydana getirirler. DNA
molekülünün bir bölümü olan herbir gen insan vücudundaki belli bir özelli¤i
kontrol eder. Boyun uzunlu¤u, gözün rengi, burnun, kula¤›n, kafatas›n›n
malzemesi, ﬂekli gibi say›s›z özellik ilgili genlerin emriyle meydana gelir. Bu
genlerin herbirini bir kitab›n sayfalar›na benzetebiliriz. Sayfalar›n üzerinde ise
A- T- G- C harflerinden oluﬂmuﬂ yaz›lar vard›r.
‹nsan hücresindeki DNA'larda 200.000 civar›nda gen bulunur. Her gen,
karﬂ›l›¤› oldu¤u protein türüne göre, say›lar› 1000 ile 186.000 aras›nda de¤iﬂen nükleotidlerin özel bir s›ralamada dizilmesinden oluﬂur. Bu genler insan
vücudunda görev yapan yaklaﬂ›k 200.000 civar›ndaki proteinin kodlar›n› saklar ve bu proteinlerin üretimini denetler.
Bu 200.000 genin içerdi¤i bilgi DNA'daki toplam bilginin yaln›zca % 3'ünü
teﬂkil eder. Geriye kalan % 97'lik bölüm ise günümüzde hala esrar›n› korumaya devam etmektedir. Son y›llardaki araﬂt›rmalar bu % 97'lik karanl›k bölümde vücuttaki çok karmaﬂ›k faaliyetlerin yönetimini sa¤layan mekanizmalar
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hakk›nda ve hücrenin varl›¤›n› sürdürmesiyle ilgili hayati bilgiler bulundu¤unu göstermiﬂtir. Ancak daha katedilecek çok yol vard›r.
Genler kromozomlar›n içinde bulunur. Her insan hücresinin (üreme hücreleri hariç) çekirde¤inde ise 46 kromozom vard›r.(ﬁekil 2.5) Herbir kromozomu, gen sayfalar›ndan meydana gelmiﬂ bir cilde benzetirsek, hücrede insan›n tüm özelliklerini içeren 46 ciltlik bir "hücre ansiklopedisi" vard›r diyebiliriz. Daha önceki ansiklopedi örne¤ini hat›rlarsak, bu hücre ansiklopedisi tam
920 ciltlik "Encyclopedia Britannica"n›n içerdi¤i bilgiye eﬂde¤erdir.
Her insan›n DNA's›ndaki harflerin dizilimi farkl› farkl›d›r. ﬁu ana kadar
dünya üzerinde yaﬂam›ﬂ milyarlarca insan›n tümünün birbirinden farkl› olmalar›n›n alt›nda yatan neden de budur. Organlar›n ve uzuvlar›n temel yap› ve
iﬂlevleri her insanda ayn›d›r. Ancak herkes o kadar ince farkl›l›klarla o kadar
ayr›nt›l› ve özel yarat›l›r ki bütün insanlar tek bir hücrenin bölünmesiyle meydana geldikleri, ve ayn› temel yap›ya sahip olduklar› halde, milyarlarca de¤iﬂik insan ortaya ç›km›ﬂt›r.
Vücudumuzda bulunan bütün organlar genlerin tarif etti¤i bir plan çerçevesinde inﬂa edilirler. Birkaç örnek verirsek; bilim adamlar›n›n ç›kard›klar› bir
gen atlas›na göre vücudumuzda, deri 2.559, beyin 29.930, göz 1.794, tükürük
bezi 186, kalp 6.216, gö¤üs 4.001, akci¤er 11.581, karaci¤er 2.309, ba¤›rsak
3.838, iskelet kas› 1.911 ve kan hücreleri 22.092 gen taraf›ndan kontrol edilmektedir.
DNA'daki harflerin diziliﬂ s›ras› insan›n yap›s›n› en ince ayr›nt›lara dek belirler. Boy, göz, saç ve cilt rengi gibi özelliklerin yan›s›ra, vücuttaki 206 kemi¤in, 600 kas›n, 10.000 iﬂitme siniri a¤›, 2 milyon optik sinir a¤›, 100 milyar sinir hücresi, 100.000 kilometre uzunlu¤undaki damarlar (ek dipnot: http://encarta.msn.com/encyclopedia_761566878/Circulatory_System.html) ve 100 trilyon hücrenin planlar› tek bir hücrenin DNA's›nda mevcuttur.
ﬁimdi bu bilgilerin ard›ndan düﬂünelim: Bir harf bile, bir yazar olmadan
oluﬂamad›¤›na göre, insan hücresindeki milyarlarca harf nas›l oluﬂmuﬂtur? Bu
harfler nas›l olup da böyle mükemmel ve karmaﬂ›k bir bedenin eﬂsiz plan›n›
oluﬂturacak bir düzende birbiri ard›na anlaml› bir ﬂekilde dizilmiﬂtir? E¤er bu
harflerin düzeninde çok ufak bir bozulma olsayd›, kula¤›n›z karn›n›zda yer
al›r ya da gözleriniz topuklar›n›zda bulunabilirdi? Elleriniz s›rt›n›za yap›ﬂm›ﬂ
olarak do¤abilir, bir hilkat garibesi olarak yaﬂam sürebilirdiniz. ﬁu anda düzgün bir insan olarak yaﬂam sürdürmenizin s›rr›, DNA'lar›n›zda bulunan 46
ciltlik ansiklopedideki milyarlarca harfin "hatas›z" olarak birbiri ard›na dizilmiﬂ olmas›ndad›r. Elbette bu harflerin kendi ﬂuurlar› ve iradeleriyle böyle bir
dizilimi gerçekleﬂtirmiﬂ olmalar› mümkün de¤ildir. Burada harf olarak isimlendirdi¤imiz genler, üstün ak›l ve sonsuz ilim sahibi Allah'›n yaratmas›yla var
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nükleozom

DNA

‹leri
derecede
s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ
kromozom
yap›s›

Bükülmüﬂ
bölgeler

DNA
yuma¤›

‹pliksi
yap›

(ﬁekil 2.5) DNA'n›n kromozom içinde depolanma ﬂekli. Her kromozomda tek bir DNA molekülü
bulunur. Tek hücrede bulunan DNA molekülünün toplam uzunlu¤u 1 metreyi bulur. Kromozomun
toplam kal›nl›¤› ise 1 nanometre, yani metrenin milyarda biri kadard›r. Bir metre uzunlu¤undaki
DNA molekülünün kendi uzunlu¤unun milyarda biri kal›nl›¤›nda bir bölgeye paketlenmesi, bu
DNA'n›n her an okunmas›, zaman› geldi¤inde bir kopyas›n›n oluﬂturulmas› ve bütün bu iﬂlemler
s›ras›nda hiçbir karmaﬂa ç›kmamas› Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ›n›n en güzel örneklerindendir.

olmuﬂtur. Tesadüf kelimesini anlams›z k›lan bu ola¤anüstü dizilim, Allah'›n
kusursuz yarat›ﬂ›n›n bir sonucudur:
O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir,
'ﬂekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde
olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haﬂr Suresi,
24)

DNA, Tesadüfe Meydan Okuyor
Matematik bugün DNA'da yaz›l› bilgilerin oluﬂumunda tesadüfe yer olmad›¤›n› kan›tlam›ﬂt›r. De¤il milyonlarca basamaktan oluﬂan DNA molekülünün, DNA'y› oluﬂturan 200.000 genden tek bir tanesinin bile tesadüfen oluﬂabilme ihtimali imkans›z tan›m›n›n dahi zay›f kald›¤› bir durumdur. Evrimci bir
biyolog olan Salisbury bu imkans›zl›kla ilgili olarak ﬂunlar› söylemiﬂtir:
Orta büyüklükteki bir protein molekülü, yaklaﬂ›k 300 amino asit içerir. Bunu
kontrol eden DNA zincirinde ise, yaklaﬂ›k 1000 nükleotid bulunacakt›r. Bir
DNA zincirinde dört çeﬂit nükleotid bulundu¤u hat›rlan›rsa, 1000 nükleotidlik
bir dizi, 4 üzeri 1000 farkl› ﬂekilde olabilecektir. Küçük bir logaritma hesab›yla
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bulunan bu rakam ise, akl›n kavrama s›n›r›n›n çok ötesindedir.4

Yani ortamda bütün gerekli nükleotidlerin bulundu¤unu, bunlar›n aralar›nda ba¤lanmas› için gereken bütün kompleks moleküllerin ve ba¤lay›c› enzimlerin hepsinin haz›r oldu¤unu farzetsek bile bu nükleotidlerin istenen s›rada dizilmesi ihtimali 41000'de 1, di¤er bir ifadeyle, 10600'de 1 ihtimal demektir.
K›saca insan vücudundaki ortalama bir proteinin DNA'daki ﬂifresinin tesadüf
eseri, kendi kendine oluﬂma ihtimali, 1'in yan›na 600 tane s›f›r konularak
oluﬂturulan say›da 1'dir. Bu astronomik olman›n da ötesindeki say› ise, pratik
olarak "0" ihtimal anlam›na gelir. Demek ki böyle bir dizilim ancak ak›ll› ve
ﬂuurlu bir gücün bilgi ve kontrolü alt›nda gerçekleﬂmiﬂtir ki bu bilgi ve gücün
sahibi göklerin ve yerin Yarat›c›s› olan Yüce Allah't›r..
ﬁu anda okumakta oldu¤unuz yaz›y› düﬂünün. Harflerin (her harf için
farkl› bir bask› kal›b› kullan›larak) kendi kendilerine ve rastgele biraraya gelerek böyle bir yaz› oluﬂturduklar›n› iddia eden birisine ne gözle bakard›n›z?
Belli ki böyle bir iddiay› son derece mant›ks›z bulur ve bu yaz›n›n mutlaka
ak›ll› ve bilinçli birisi taraf›ndan kaleme al›nd›¤›n› söylerdiniz. ‹ﬂte DNA'daki
durum da bundan hiç farkl› de¤ildir.
Francis Crick, DNA'n›n yap›s›n› keﬂfeden biyokimyac›, konu üzerinde
yapt›¤› çal›ﬂmalardan dolay› Nobel ödülü alm›ﬂt›r. ‹lk zamanlarda koyu bir
evrimci olan Crick, DNA'n›n mucizevi yap›s›na ﬂahit olduktan sonra yazd›¤›
eserinde bilimsel bir gerçe¤i ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Bugünkü mevcut bilgilerin ›ﬂ›¤›nda dürüst bir adam ancak ﬂunu söyleyebilir:
Bir anlamda hayat mucizevi bir ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂt›r. Bunun gerçekleﬂmesi
için çok fazla koﬂul biraraya getirilmelidir.5

Crick'e göre hayat kesinlikle dünya üzerinde tesadüfen var olamazd›. Görüldü¤ü gibi DNA üzerinde en uzman kiﬂi bile, evrimci olmas›na ra¤men, yarat›l›ﬂta tesadüfe yer veremiyordu.
Beﬂ milyar harften oluﬂan DNA'daki bilgiler, A-T-G-C harflerinin birbiri ard›na özel ve anlaml› bir s›ra içinde dizilmesi ile oluﬂur. (ﬂekil 2.6) Ancak bu
s›ralamada tek bir harf hatas›n›n dahi yap›lmamas› gerekir. Ansiklopedide
yanl›ﬂ yaz›lm›ﬂ bir kelime ya da harf hatas› önemsenmez, geçilir. Hatta fark edilmez bile. Buna karﬂ›n, DNA'da herhangi bir basamaktaki, örne¤in 1 milyar
719 milyon 348 bin 632'nci basamaktaki bir harfin yanl›ﬂ kodlanmas› gibi bir
hata bile, hücre için, dolay›s›yla insan için korkunç sonuçlara yol açar. Mesela çocuklarda görülen lösemi (kan kanseri) hastal›¤› bu tip bir yanl›ﬂ kodlanman›n sonucudur.
‹ﬂin asl›, buna "yanl›ﬂ kodlama" demek yanl›ﬂ olur. Çünkü var olan herﬂey
gibi, insan›n DNA's› da Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r ve nadiren de olsa görülebilecek hatalar belli bir hikmet (ilahi amaç) dahilinde ortaya ç›kar. Kanser
meydana getiren kodlama bozuklu¤u, özel olarak yarat›lm›ﬂ bir bozukluktur.
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CCCTGTGGAGCCACACCCTAGGGTTGGCCAATCTACTCCCAGGAGCAGGGAGGGCAGGAG
CCAGGGCTGGGCATAAAAGTCAGGGCAGAGCCATCTATTGCTTACATTTGCTTCTGACAC
AACTGTGTTCACTAGCAACTCAAACAGACACCATGGTGCACCTGACTCCTGAGGAGAAGT
CTGCCGTTACTGCCCTGTGGGGCAAGGTGAACGTGGATGAAGTTGGTGGTGAGGCCCTGG
GCAGGTTGGTATCAAGGTTACAAGACAGGTTTAAGGAGACCAATAGAAACTGGGCATGTG
GAGACAGAGAAGACTCTTGGGTTTCTGATAGGCACTGACTCTCTCTGCCTATTGGTCTAT
TTTCCCACCCTTAGGCTGCTGGTGGTCTACCCTTGGACCCAGAGGTTCTTTGAGTCCTTT
GGGGATCTGTCCACTCCTGATGCTGTTATGGGCAACCCTAAGGTGAAGGCTCATGGCAAG
AAAGTGCTCGGTGCCTTTAGTGATGGCCTGGCTCACCTGGACAACCTCAAGGGCACCTTT
GCCACACTGAGTGAGCTGCACTGTGACAAGCTGCACGTGGATCCTGAGAACTTCAGGGTG
AGTCTATGGGACCCTTGATGTTTTCTTTCCCCTTCTTTTCTATGGTTAAGTTCATGTCAT
AGGAAGGGGAGAAGTAACAGGGTACAGTTTAGAATGGGAAACAGACGAATGATTGCATCA
GTGTGGAAGTCTCAGGATCGTTTTAGTTTCTTTTATTTGCTGTTCATAACAATTGTTTTC
TTTTGTTTAATTCTTGCTTTCTTTTTTTTTCTTCTCCGCAATTTTTACTATTATACTTAA
TGCCTTAACATTGTGTATAACAAAAGGAAATATCTCTGAGATACATTAAGTAACTTAAAA
AAAACTTTACACAGTCTGCCTAGTACATTACTATTTGGAATATATGTGTGCTTATTTGC
ATATTCATAATCTCCCTACTTTATTTTCTTTTATTTTTAATTGATACATAATCATTATAC
ATATTTATGGGTTAAAGTGTAATGTTTTAATATGTGTACACATATTGACCAAATCAGGGT
AATTTTGCATTTGTAATTTTAAAAAATGCTTTCTTCTTTTAATATACTTTTTTGTTTATC
TTATTTCTAATACTTTCCCTAATCTCTTTCTTTCAGGGCAATAATGATACAATGTATCAT
GCCTCTTTGCACCATTCTAAAGAATAACAGTGATAATTTCTGGGTTAAGGCAATAGCAAT
ATTTCTGCATATAAATATTTCTGCATATAAATTGTAACTGATGTAAGAGGTTTCATATTG
CTAATAGCAGCTACAATCCAGCTACCATTCTGCTTTTATTTTATGGTTGGGATAAGGCTG
GATTATTCTGAGTCCAAGCTAGGCCCTTTTGCTAATCATGTTCATACCTCTTATCTTCCT
CCCACAGCTCCTGGGCAACGTGCTGGTCTGTGTGCTGGCCCATCACTTTGGCAAAGAATT
CACCCCACCAGTGCAGGCTGCCTATCAGAAAGTGGTGGCTGGTGTGGCTAATGCCCTGGC
CCACAAGTATCACTAAGCTCGCTTTCTTGCTGTCCAATTTCTATTAAAGGTTCCTTTGTT
CCCTAAGTCCAACTACTAAACTGGGGGATATTATGAAGGGCCTTGAGCATCTGGATTCTG
CCTAATAAAAAACATTTATTTTCATTGCAATGATGTATTTAAATTATTTCTGAATATTTT
ACTAAAAGGGAATGTGGGAGGTCAGTGCATTTAAAACATAAAGAAATGATGAGCTGTTC
AAACCTTGGGAAAATACACTATATCTTAAACTCCATGAAAGAAGGTGAGGCTGCAACCAG
CTAATGCACATTGGCAACAGCCCCTGATGCCTATGCTTATTCATCCCTCAGAAAAGGAT
TCTTGTAGAGGCTTGATTTGCAGGTTAAAGTTTTGCTATGCTGTATTTTACATTACTTAT
TGTTTTAGCTGTCCTCATGAATGTCTTTTC...

(ﬁekil 2.6) Beta-globin geninin DNA ﬂifreleri. Betaglobin geni kanda oksijen taﬂ›yan hemoglobin geninin parçalar›ndan birisini oluﬂturur. ﬁifreler t›pk› Türkçe yaz›lm›ﬂ bir makale gibi soldan sa¤a okunmal›d›r. Bu ﬂifrelerden tek birinin bile hatal›
olmas› üretilecek proteini tamamen iﬂe yaramaz hale getirecektir. Yüzbinlerce
proteinin tek bir tanesini oluﬂturan parçalardan yaln›zca birisinin genetik ﬂifresi,
yukarda görüldü¤ü gibi son derece komplekstir. ‹nsan vücudunun tamam› için bu
ﬂifrelerden milyarlarcas› gereklidir. Böylesine mükemmel bir bilgi, onu yaratan bir
ak›l olmadan asla var olamaz.

‹nsana, kendi güçsüzlü¤ünü, acizli¤ini göstermek, insan›n asl›nda ne derece
hassas dengeler üzerinde yarat›ld›¤›n› ve bu dengelerdeki en ufak bir bozulmayla baﬂ›na ne gibi s›k›nt›lar gelebilece¤ini hat›rlatmak için Allah taraf›ndan
özel olarak, belli bir hikmet dahilinde yarat›lm›ﬂt›r.
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DNA'n›n Kendini Eﬂlemesi
Bilindi¤i gibi hücreler bölünerek ço¤al›rlar. Öyle ki, insan vücudu baﬂlang›çta tek bir hücre iken bu hücre bölünür ve sonuçta 2-4-8-16-32... oran›nda
bir katlanmayla ço¤al›r.
Peki bu bölünme iﬂlemi sonucunda DNA'ya ne olur? Hücrede tek bir DNA
zinciri vard›r. Halbuki yeni do¤an hücrenin de bir DNA'ya ihtiyac› olaca¤›
aç›kt›r. Bu aç›¤› gidermek için her aﬂamas› ayr› bir mucize olan ilginç bir seri
iﬂlem gerçekleﬂir. Sonuçta, hücrenin bölünmesinden k›sa bir süre önce
DNA'n›n bir kopyas› oluﬂturulur ve bu yeni hücreye aktar›l›r.
Hücrenin bölünmesi ile ilgili yap›lan gözlemler hücrenin, bölünmeden
önce belirli bir büyüklü¤e ulaﬂmak zorunda oldu¤unu gösterir. Bu belirli büyüklük s›n›r›n› aﬂt›¤› anda ise bölünme süreci kendili¤inden baﬂlar. Hücrenin
ﬂekli bölünmeye uygun ﬂekilde yayvanlaﬂmaya baﬂlarken, DNA da az önce
belirtti¤imiz gibi kendini eﬂlemeye baﬂlar.
Bunun anlam› ﬂudur: Hücre bir bütün olarak bölünmeye "karar vermekte"
ve hücrenin içindeki farkl› parçalar bu bölünme karar›na uygun olarak davranmaya baﬂlamaktad›rlar. Hücrenin böylesine kollektif bir iﬂi baﬂaracak bilince sahip olmad›¤› aç›kt›r. Bölünme iﬂlemi, gizli bir emir ile baﬂlar ve baﬂta
DNA olmak üzere hücrenin tümü buna göre hareket eder.
DNA, kendini ço¤altmak için önce karﬂ›l›kl› iki parçaya ayr›l›r. Bu olay oldukça ilginç bir ﬂekilde gerçekleﬂir. Yap›s› sarmal bir merdivene benzeyen
DNA molekülü, bu merdivenin basamaklar›n›n ortas›ndan fermuar gibi ikiye
ayr›l›r. Art›k DNA iki yar›m parçaya bölünmüﬂtür. Her iki parçan›n da eksik
olan yar›lar› (eﬂlenikleri) ortamda haz›r bulunan malzemelerle tamamlan›r.
Böylece iki yeni DNA molekülü üretilmiﬂ olur. (ﬁekil 2.7) Operasyonun her
kademesinde enzim denilen ve adeta geliﬂmiﬂ robotlar gibi çal›ﬂan uzman
proteinler görev yapar. (ﬁekil 2.8-ﬂekil 2.9) ‹lk bak›ﬂta basit gibi görünse de
bu operasyon s›ras›nda gerçekleﬂen ara iﬂlemler o kadar çok ve karmaﬂ›kt›r
ki, olay› ayr›nt›lar›yla anlatmak sayfalar tutar.
Eﬂleﬂme s›ras›nda ortaya ç›kan yeni DNA molekülleri denetleyici enzimler
taraf›ndan defalarca kontrol edilir. Yap›lm›ﬂ bir hata varsa -ki bu hatalar son
derece hayati olabilir- derhal tespit edilir ve düzeltilir. Hatal› ﬂifre kopart›l›p
yerine do¤rusu getirilir ve monte edilir. Bütün bu iﬂlemler öyle baﬂ döndürücü bir h›zla yap›l›r ki, dakikada 3.000 basamak nükleotid üretilirken bir yandan da tüm bu basamaklar görevli enzimler taraf›ndan defalarca kontrol edilir ve gereken düzeltmeler yap›l›r. Üretilen yeni DNA molekülünde, d›ﬂ etkiler sonucunda normale göre daha fazla hatalar yap›labilir. Bu sefer hücredeki
ribozomlar, DNA'dan gelen emir do¤rultusunda DNA onar›m enzimleri üretmeye baﬂlarlar. Böylece hem DNA korunmuﬂ olur ve hem de soyun devam›
güvence alt›na al›n›r.
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Hücreler de insanlar gibi do¤ar, ço¤al›r ve ölürler. Ancak hücrelerin ömrü
meydana getirdikleri insan›n ömründen çok daha k›sad›r. Örne¤in alt› ay önce bedeninizi oluﬂturan hücrelerin bugün büyük bir ço¤unlu¤u hayatta de¤ildir. Fakat zaman›nda bölünerek yerlerine yenilerini b›rakt›klar› için, siz ﬂu anda hayatta kalabilmektesiniz. Bu yüzden hücrelerin ço¤almas›, DNA'n›n kopyalanmas› gibi iﬂlemler insan›n varl›¤›n› sürdürmesi aç›s›ndan en ufak bir hataya yer verilmemesi gereken hayati iﬂlemlerdir. Nitekim ço¤altma iﬂlemi o
kadar kusursuz iﬂler ki, hata oran› 3 milyar basamakta yaln›zca bir basamakt›r. Bu tek hata da herhangi bir probleme sebep olmadan vücuttaki daha üst
kontrol mekanizmalar› taraf›ndan yok edilir.
‹ﬂte bütün gün, siz hiç fark›nda de¤ilken, vücudunuzda sizin yaﬂam›n›z›n

(ﬁekil 2.7) DNA sarmal›n›n eﬂlenmesi.
Sarmal birçok enzimin yard›m›yla önce bir fermuar gibi
ortadan ikiye ayr›l›r. Daha sonra her
parçan›n eﬂleni¤i
olan nükleotidler
ortamdan temin
edilerek yar›m parçaya yap›ﬂt›r›l›r.
Böylece birbirinin
kopyas› iki yeni
DNA sarmal› oluﬂur.

Bölünen DNA'n›n
bir kolu

Yeni sentezlenmiﬂ ﬂerit

DNA polimeraz

Okazaki kesiti denilen RNA
parçalar›ndan birisi
üretilmeye baﬂlan›yor
DNA helikaz
Primer RNA
Primaz

RNA parçalar›n› birleﬂtirerek
DNA üreten polymeraz enzimi

Heliks-sabitleme
proteinleri

(ﬁekil 2.8) DNA'n›n eﬂlenmesi s›ras›nda çal›ﬂan enzimlerin(proteinlerin) organizasyonu. Farkl› yap› ve görevlerdeki enzimler birbirlerine kenetlenerek iﬂbirli¤i
içinde çal›ﬂ›rlar. ﬁekilde ortada görülen DNA helikaz
enzimi DNA'y› tam ortadan ikiye ay›r›r. Üst tarafta kalan yar›m DNA parças›na gerekli
nükleotitler DNA polimeraz enziBölünen DNA'n›n
Yeni sentemi taraf›ndan eklenir. Bu sayebir kolu
zlenmiﬂ DNA
de yeni bir DNA sentezlenir.
ﬂeriti
Üst taraftaki kolda ilerleyen
DNA polimeraz
DNA polimeraz enzimi kopyalanana DNA
man›n yap›ld›¤› do¤rultuda kesintisiz ilerler. Di¤er DNA parçaHeliks sabitlme
DNA primaz
s› ilkinin tam simetri¤i oldu¤u
proteinleri
için, bu kolda çal›ﬂan polimeraz
enzimi tam ters yönde çal›ﬂmak
DNA helikaz
zorunda kalacakt›r.
‹kinci parça üzerinde meydana
gelen olaylar ve ilerleyen poliPrimer
RNA
Di¤er
meraz enziminin çal›ﬂma ﬂekli
parçaya
oldukça farkl›d›r. DNA ikiye ayRNA
göre daha
r›l›rken DNA helikaz enziminin
parçal›r›n›n
yavaﬂ
Okazaki kebirleﬂtirerek
üretilen
siti
hemen yan›nda primaz enzimi
DNA üreten
yeni DNA
denilen
bulunur. Bu enzim ikinci kol
DNA polimerRNA
az enzimi
üzerinde 200 nükleotidlik araparças›
l›klarla uzunlu¤u yaklaﬂ›k 10
nükleotid olan primer RNA adl›
zincirler inﬂa eder. DNA polimeraz enzimleri bu primer
(ﬁekil 2.9) DNA eﬂlenmesinde enzimler birlikte çal›RNA'lar›n oldu¤u yerlerden baﬂlayarak parça parça
ﬂ›rlar. Bu birleﬂik yap›, parçalar› proteinlerden
aradaki 200 nükleotitlik boﬂluklar› doldururlar. (Bu
oluﬂmuﬂ bir dikiﬂ makinesine benzer. Bu dikiﬂ makiparçalara da Okazaki parçalar› denir.) Böylece ikinci
nas› DNA'y› baﬂtan sona iﬂler ve kopyas›n› ç›kart›r.
DNA parças› da oluﬂur. Ama bir farkla, bu DNA'n›n üzerinde primer RNA denilen zincirler kalm›ﬂt›r. Daha sonÜstteki ﬂekil bu ortak çal›ﬂma mekanizmas›n›n aktif
ra devreye giren DNA onar›m enzimleri(urasil DNA glihalini gösterir. Resimde gösterilen ﬂekilin gerçekte
kosilaz, AP endonükleaz vs) bu primer RNA parçalar›n›
3 boyutlu oldu¤u da unutulmamal›d›r.
kopararak yerlerine DNA'ya ait nükleotitleri yerleﬂtirirler.
Bütün bunlar olup biterken aç›lan DNA sarmal›n›n birbirine yap›ﬂ›p dü¤ümlenmemesi için heliks-stabilizasyon proteinleri denilen proteinler DNA'y› sabit tutarlar.
Bu iﬂlemler sonucunda ikinci DNA'da sentezlenmiﬂ
olur.
Di¤er parçaya göre daha
yavaﬂ üretilen yeni DNA

Kromatit

Mikrotüpler

Sentromer
Dü¤ümü

D›ﬂ Zar
40-60 nm

Kromatin
‹plikçikleri
‹ç Zar
40-60 nm
tamamlanmam›ﬂ
ﬂerit

(ﬁekil 2.10) Hücre bölünmesi s›ras›nda kromozomlar›n ço¤almas›. Her
kromozomun kopyas› üretilerek ikiye bölünür. ﬁekilde kardeﬂ kromozomlar henüz birbirlerinden ayr›lmadan görülüyorlar. Bölünmenin son evresinde kromozomlar ortada bulunan mikrotüplerin üzerinde farkl› yönlere çekilirler.

problemsiz olarak devam etmesi için ak›l almaz bir titizlik ve sorumluluk anlay›ﬂ› içinde say›s›z iﬂlemler ve denetimler yap›l›r, tedbirler al›n›r. Herkes görevini eksiksiz olarak ve baﬂar›yla yerine getirir. ‹ﬂte Allah en büyü¤ünden en
küçü¤üne, en basitinden en karmaﬂ›¤›na kadar say›s›z atomu ve molekülü sizin yaﬂam›n›z› güzel ve sa¤l›kl› bir biçimde sürdürmeniz için hizmetinize vermiﬂtir. Yaln›zca bu lütuf ve nimet bile insan›n hiç durmadan ﬂükretmesi için
yeterli de¤il midir? Yoksa insan akl›n›n baﬂ›na gelmesi için mutlaka bu kusursuz sistemde bir tak›m sorunlar yarat›lmas›n› m› beklemelidir?
‹ﬂin en ilginç yönü de, DNA'n›n hem üretimini sa¤layan hem de yap›s›n›
denetleyen bu enzimlerin, yine DNA'da kay›tl› olan bilgilere göre ve DNA'n›n
emir ve kontrolünde üretilmiﬂ proteinler olmas›d›r. Ortada içiçe geçmiﬂ öyle
muhteﬂem bir sistem vard›r ki, böyle bir sistemin kademe kademe oluﬂan te-

ﬁeker-fosfat ﬂerit
kopya 1

ﬁeker-fosfat ﬂerit
hidrojen
ba¤›yla
birleﬂen baz
çiftleri

kopya 2

kopya 1’de
hasar meydana
geliyor

hidrojen ba¤›yla
birleﬂen baz
çiftleri

bazlarda meydana
gelen istenmeyen
de¤iﬂim.

kopya 1

kopya 2

basamak 1

kopya 1’deki hasarl›
bölüm kopart›l›yor.
Urasil DNA glikosilaz

kopya 1

kopya 2

basamak 2

Hasar gören kopya 1’in eksik bölümü, sa¤lam kalan
kopya 2’den al›nan bilgi
do¤rultusunda, DNA
polimeraz enzimi
taraf›ndan eklenir.

eksik bazl›
DNA heliksi.

kopya 1
AP Endonükleaz enzimi ﬂeker-fosfat parças›n› kopart›r.

kopya 2

basamak 3

DNA ligaz enzimi
kalan boﬂlu¤u
onar›r.

kopya 1

kopya 2
SONUÇ: Hatal› k›s›m onar›lm›ﬂt›r.

(ﬁekil 2.11) D›ﬂ etkiler sonucu DNA'da meydana gelebilecek hatalar DNA kontrol mekanizmalar› taraf›ndan tespit edilip, tamir edilirler. Bu mekanizmalar
DNA'daki bilgiler do¤rultusunda üretilmiﬂ olan enzimlerden oluﬂur. Farkl› onar›m mekanizmalar› olsa da
temel prensip hasar gören nükleotidin hasar görmemiﬂ karﬂ› nükleotidinden al›nan bilgi do¤rultusunda
onar›m yapmakt›r. ﬁekil 2.12'de ﬂemas› verilen bu iﬂlem genel olarak 3 basamaktan oluﬂur.
1) Hasar gören DNA ﬂeridinin hatal› k›sm› DNA nükleaz adl› enzim taraf›ndan tespit edildikten sonra kopart›l›r. Böylece DNA sarmal›nda bir boﬂluk oluﬂur.
2) Bir baﬂka enzim olan DNA polimeraz, bir taraf›ndan
hasar gören nükleotidin sa¤lam bölümünden ald›¤›
bilgi do¤rultusunda, boﬂlu¤a gerekli nükleotidi yap›ﬂt›r›r.
3) DNA'n›n tamiri tam olarak bitmemiﬂtir. Tamirin gerçekleﬂti¤i yerdeki ﬂeker-fosfat ﬂeridi üzerinde bir kopukluk meydana gelmiﬂtir. Bu kopukluk DNA ligaz enzimi taraf›ndan tamir edilir.

DNA Polimeraz ve DNA
ligaz enzimlerinin yard›m›.

(ﬁekil 2.12) DNA üzerinde zaman zaman olan ve
istenmeyen durumlardan biri de yanl›ﬂ kopyalamad›r. ‹lk ﬂekilde görülen DNA parças›nda,
soldan dördüncü basamaktaki sitozin (C) yerine, kopyalama sonucu oluﬂan DNA'da urasil
yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Urasil DNA glikosilaz ad› verilen ve yaln›zca bu cins bir hatay› düzeltmekle
görevli enzim, urasili (U) DNA ﬂeridinden kopart›r. Urasilin ç›kart›ld›¤› yerdeki ﬂeker fosfat
ﬂeridi AP endonükleaz enzimi taraf›ndan kopart›l›r. DNA polimeraz ve DNA ligaz enzimleri
eksik nükleotidi yerine takarlar.
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sadüflerle bu hale gelmesi hiçbir ﬂekilde mümkün de¤ildir. Çünkü enzimin olmas› için
DNA'n›n olmas›, DNA'n›n olmas› için de enzimin olmas›, her ikisinin olmas› içinse hücrenin,
zar›ndan di¤er bütün kompleks organellerine
kadar eksiksiz olarak var olmas› gerekir.
Canl›lar›n birbirini izleyen "yararl› tesadüfler" sonucunda "aﬂama aﬂama" geliﬂtiklerini
öne süren evrim teorisi, söz konusu DNA-enzim paradoksu taraf›ndan kesin biçimde yalanlanmaktad›r. Çünkü DNA'n›n ve enzimin de
ayn› anda var olmas› gerekmektedir. Bu ise
Allah'›n varl›¤›n›n apaç›k delilidir.
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DNA

Yeni sentezlenmiﬂ ﬂerit

DNA polimeraz

Evrim Yalan›n›n Son S›¤›na¤›: Mutasyonlar
Darwin, teorisini ortaya atarken, ne ayn› tür
DNA polimeraz
içindeki çeﬂitlili¤in nedenini, ne de kendi uyenziminin
çal›ﬂma yönü
durmalar›ndan biri olan, "bir türün baﬂka bir
tamamlanmam›ﬂ
türe de¤iﬂti¤i" iddias›n›n mant›¤›n› aç›klayamaﬂerit
ﬁekil 2.13
m›ﬂt›. Aç›klayamazd› da çünkü Darwin'in
DNA'dan haberi yoktu. Darwin ne genetik, ne
biyomatematik, ne de mikrobiyoloji biliyordu. Bu bilim dallar› Darwin'in yaﬂad›¤› dönemde var olmad›¤›ndan zaten bunlar› bilmesine de imkan yoktu.
O, sahip oldu¤u imkanlar ile de¤iﬂik hayvanlar› kesmiﬂ, iskeletlerindeki benzerliklerden yola ç›karak bilimsel olmayan hayal mahsulü ç›kar›mlar yapm›ﬂt›. Yukar›daki bilim dallar› henüz ortaya ç›kmad›¤›ndan hücre hakk›nda bir
çal›ﬂma yapmas›na imkan yoktu.
Bugün geliﬂen teknoloji ile insanlar hücrenin sahip oldu¤u kusursuz ve
kompleks mekanizmalardan haberdar oldular. Bunlar›n tesadüfen veya zamanla kendi kendilerine varolamayacaklar› da anlaﬂ›ld›. Zira, bu kompleks
sistemin bütün parçalar› ayn› anda, ayn› yerde eksiksiz ve fazlas›z olarak ortaya ç›km›ﬂ olmas› gerekiyordu. Dahas›, sözünü etti¤imiz bu sistem de binlerce farkl› alt sistemlerden oluﬂmaktayd›. Bu durumda, ayn› anda, ayn› yerde, eksiksiz bir düzenin bir kerede var olmas›n›n tek bir aç›klamas› vard›:
"Yarat›l›ﬂ". Böylelikle insanlar›, yarat›l›ﬂ› inkar yoluyla Allah'›n yolundan çevirmek için ortaya at›lan evrim teorisinin ne kadar büyük bir yalan oldu¤u,
geliﬂen bilim ve teknoloji ile bir kez daha ispatlanm›ﬂ oldu.
Ancak, evrim bilimsel bir gerçek de¤il "Yarat›l›ﬂ"› inkar etme yan›lg›s›na
düﬂen bütün ideolojilerin dayand›klar› uydurma bir temeldi. Bu yüzden de
ne pahas›na olursa olsun bu yalan sürdürülmeliydi. Çare bir baﬂka yalanda
bulundu: "mutasyon".
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Evrimciler, ilkel türlerin geliﬂmesinin ve farkl› yeni türlerin meydana gelmesinin mutasyonlar sonucunda gerçekleﬂti¤ini öne sürdüler.
Mutasyon canl›n›n DNA's›nda d›ﬂ etkilerle (kimyasal maddeler, X ›ﬂ›nlar›,
radyasyon) meydana gelebilecek de¤iﬂikliklerdir. Fakat bu de¤iﬂiklikler hiçbir
zaman yeni bir türün oluﬂumuna imkan vermez; çünkü mutasyonlar genetik
bilgide meydana gelen eksilme veya yer de¤iﬂtirmelerdir. Yoksa genetik bilgiye yeni birﬂeyler ekleyemezler. Her canl›n›n genetik bilgisinde kendi türüne
ait bilgiler kaydedilmiﬂtir. Dolay›s›yla genetik de¤iﬂiklik (mutasyon) o canl›
türünde var olan organ ve yap›lar›n say›, renk ve biçimi üzerinde k›s›tl› de¤iﬂiklikler yapar. Canl›ya hiçbir ﬂekilde yeni bir organ veya özellik kazand›ramaz. Kald› ki mutasyonlar›n % 99.9'u canl› için zararl› hatta öldürücüdür. Geri kalan % 0.01'lik k›s›m ise etkisiz ya da zarar› ilk bak›ﬂta belirlenemeyen
mutasyonlard›r. Genetik ve fizyolojik yap›lar› kas›tl› biçimde mutasyona elveriﬂli k›l›nm›ﬂ virüsler d›ﬂ›nda, mutasyonun yararl› bir katk›s› söz konusu bile
de¤ildir.
DNA vücut hakk›nda içerdi¤i bilgi ve bu bilgiyi saklamas›ndaki tasar›mla
son derece geliﬂmiﬂ bir yap›ya sahiptir. Bu kadar geliﬂmiﬂ bir sisteme yap›lacak bir d›ﬂ müdahale do¤al olarak sistemi tahrip eder. Karmaﬂ›k mekanizmal›
bir alete yap›lacak rastgele bir de¤iﬂim aleti daha geliﬂmiﬂ bir yap›ya getirmez, aksine bozar. Veya di¤er bir örnekle, bir deprem bir ﬂehiri imar etmez,
y›kar; t›pk› mutasyonun DNA üzerindeki etkisi gibi.
Farzedelim ortada faydal› bir mutasyon olsun. Her faydal› mutasyona karﬂ› binlerce zararl› mutasyon olacak, genel etki türlerin ölmesine veya dejenere olmas›na yol açacakt›. Bugün dünya ufak tefek mutasyona u¤ram›ﬂ binlerce cins hilkat garibesi ile dolu olmal›yd›. ‹nsanlar›n kimi üç gözlü, kimi iki
burunlu olarak yaﬂamal›, kediniz beﬂ bacakl› yavrular do¤urmal›yd›. Ama
mutasyonlar zararl› olduklar› gibi ayn› zamanda son derece nadirdirler; iﬂte
bu yüzden hayatta hiçbir yerleri yoktur.
Mutasyonlar›n sebep olaca¤› de¤iﬂiklikler ancak Hiroﬂima, Nagazaki veya Çernobil'deki insanlar›n u¤rad›¤› türden de¤iﬂiklikler olabilir: Yani ölüler, sakatlar ve hilkat garibeleri...
Nitekim evrimi kan›tlamak u¤runa laboratuvarlarda radyasyona maruz
b›rak›lan deneklerde ulaﬂ›lan sonuç, bacaklar› kafalar›ndan ç›kan meyve sineklerinden öteye gidememiﬂtir. Bugüne kadar gözlemlenmiﬂ hiçbir yararl› mutasyon örne¤i yoktur. Gözlemlenmiﬂ tüm mutasyonlar zararl›d›r.
Bu durumu Hayat›n Kökleri kitab›n›n yazar› Dr. Mahlon B. Hoagland ﬂöyle
ifade etmiﬂtir:
Hat›rlayacaks›n›z, bir organizman›n DNA's›nda bir de¤iﬂikli¤in olmas› hemen
her zaman onun için zararl›d›r; bir baﬂka deyiﬂle yaﬂam›n› sürdürebilme kapasitesinde azalmaya yol açar. Bir benzetme yapal›m; Shakespeare'in oyunlar›na
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rastgele eklenen cümlelerin onlar› daha iyi yapmas› pek olas› de¤ildir… Temelinde DNA de¤iﬂiklikleri ister mutasyonla, ister bizim d›ﬂar›dan bilerek ekledi¤imiz yabanc› genlerle olsun, yaﬂam› sürdürebilme ihtimalini azaltma özelliklerinden dolay› zararl›d›r.6

Günümüzün en tan›nan evrimcilerinden biri olan Richard Dawkins de
kendisine bir röportaj s›ras›nda yöneltilen, "Bilinen bir yararl› mutasyon örne¤i var m›d›r?" sorusunu cevaps›z b›rakmakla kalmam›ﬂ, bu soruya evrime
delil oluﬂturabilecek bir cevap verememesinin kendisini ne kadar rahats›z
etti¤ini de tav›rlar› ile aç›kça göstermiﬂtir.7
Bu konuda dikkat çekilmesi gereken bir baﬂka nokta da, mutasyonlar›n
sonraki nesile aktar›lmas› için yaln›zca üreme hücrelerinde meydana gelmesi
gerekti¤idir. Vücudun herhangi bir hücresinde veya organ›nda meydana gelen
de¤iﬂim bir sonraki nesile aktar›lmaz. Örne¤in bir kad›n parma¤›n› kaybedecek olsa, bebe¤i kaybetmeyecek, eksik bir parmakla do¤mayacakt›r. Bin nesil
boyunca her do¤an maymuna iki ayak üzerinde yürümek ö¤retilse bin birinci
nesil do¤du¤unda bu özellik yeni nesile geçmiﬂ olmayacakt›r. Yine bir baﬂka
örnek olarak; bir türün sol kolunu on nesil boyunca kesseniz, on birinci nesil
yine kollu olarak do¤acakt›r, kolun yok olmas› gibi birﬂey söz konusu olamayacakt›r.
Görüldü¤ü gibi mutasyonlar hiçbir ﬂekilde canl›lardaki çeﬂitlili¤in nedeni
olamazlar. DNA'daki mükemmel dizilim ancak özel bir yarat›l›ﬂ›n sonucudur.
Ve bu yarat›l›ﬂ üstün güç sahibi olan Allah'a aittir. Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ›
Kuran'da ﬂöyle haber verilir:
Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina k›ld›; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) k›ld› ve size
güzel-temiz ﬂeylerden r›z›k verdi. ‹ﬂte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne Yücedir. O, Hayy (diri) oland›r. O'ndan baﬂka ilah
yoktur; öyleyse dini yaln›zca Kendisi’ne halis k›lanlar olarak O'na dua
edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. (Mümin Suresi, 64-65)

Bu yarat›l›ﬂ› inkar edenlerin içinde bulundu¤u durum da yine Kuran'da
haber verilmiﬂtir:
Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiﬂtir. O'na mülkünde ortak yoktur, herﬂeyi yaratm›ﬂ, ona bir düzen vermiﬂ, belli bir ölçüyle takdir etmiﬂtir. O'nun d›ﬂ›nda, hiçbir ﬂeyi yaratmayan, üstelik kendileri yarat›lm›ﬂ olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sa¤layamayan, öldürmeye, yaﬂatmaya ve yeniden diriltip-yaymaya güçleri yetmeyen bir tak›m ilahlar edindiler. (Furkan Suresi, 2-3)

3. BÖLÜM

HÜCREDEK‹
PROTE‹N ÜRET‹M‹

G

›da yoluyla al›nan proteinler insan vücudunun yap›s›na aynen kat›lmazlar.
Önce, hücredeki özel laboratuvarlara al›n›rlar ve burada "aminoasit” ad› verilen daha küçük moleküllere ayr›ﬂt›r›l›rlar. Daha sonra ise bu aminoasitler,
hücre DNA's›nda ﬂifreleri bulunan 200.000 kadar protein çeﬂidinden o anda
gerekli olanlar›n› oluﬂturmak üzere yeni dizilimlerle biraraya getirilirler. Her
aﬂamas› ayr› birer mucize olan bu karmaﬂ›k iﬂlemler serisine "protein sentezi"
ad› verilir. Bu iﬂlemlerin herbirisinde de onlarca ara iﬂlem meydana gelir. ‹nsan günlük hayat›nda, hiç fark›nda de¤ilken, vücudundaki 100 trilyon hücrenin hemen hepsinde bu iﬂlemler her an tekrarlan›r.
Gözle Görülemeyen Dev Fabrika
Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için, fabrika örne¤ini hat›rlayal›m; hücrenin içinde protein üretimi için kurulmuﬂ düzeni dev bir fabrikaya benzetmiﬂtik. Bu dev tesis yüzlerce çeﬂit ürünü, örne¤in, jet uça¤›n›, televizyonu,
uzay meki¤ini, diyaliz makinas›n›, hem de bunlar›n binlercesini ayn› anda
üretebilir. Yeryüzünde bu kadar farkl› ürünü kusursuz olarak yapabilecek bir
fabrika elbette yoktur. Ama biz hücredeki üretimin mükemmelli¤ini anlatabilmek için hücreyle benzer özelliklere ve kabiliyetlere sahip bilim-kurgu tarz›
bir fabrika modeli hayal edelim.
Böyle teorik bir fabrikan›n ﬂu ﬂekilde çal›ﬂmas› gerekir: Fabrika d›ﬂardan
gelen bir emirle, örne¤in, bir savaﬂ uça¤› yapma karar› al›r. Uça¤›n teknik hesaplar› di¤er bütün ürünlerin teknik ölçüm ve hesaplar›yla birlikte fabrikan›n
bilgisayar›nda kay›tl›d›r. Bilgisayar bütün bu hesap ve ölçümleri montaj ve
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üretim robotlar›n›n anlayabilece¤i planlara döker. Bu planlar özel bir iletiﬂim
sistemiyle montaj robotuna gönderilir.
Montaj sistemi titizlikle uça¤› yapmaya koyulur. Uça¤›n herbir parças›, yaln›zca o parçadan sorumlu olan uzman taraf›ndan montaj robotuna getirilir ve
ilgili yerlere monte edilir. Yap›lacak en küçük hata uça¤›n düﬂmesine neden
olacakt›r; ama sistem hata yapmaz. ‹stisnai olarak hatal› bir ürün üretilirse, bu
ürün hassas kontrolörler taraf›ndan an›nda tesbit edilir ve kesinlikle devre d›ﬂ› b›rak›l›r. Dahas›, hatal› ürün, parçalar›na ayr›larak bu parçalar yeni üretimlerde tekrar kullan›l›r. Hiçbirﬂey israf edilmez. Fabrika ayn› ortamda, yüzlerce
uçak, diyaliz makinesi, bilgisayar, otomobil gibi birbirinden farkl› ürünleri ayn› anda üretebilmektedir. Bu ürünlerin baz›lar›n› kendisi kullan›r, baz›lar›n›
da d›ﬂar› satar.
Hücredeki organizasyon bu bilim-kurgu örnekten çok daha mükemmeldir. Baﬂta da belirtti¤imiz gibi, insan vücudunda 200.000 tane birbirinden
farkl› protein çeﬂidi kullan›l›r ve bunlar›n hepsi hücrelerde üretilir. Her hücrede bütün proteinlerin yap›m planlar› mevcuttur. Buna karﬂ›n, hücre yaln›zca
kendi içinde kullanaca¤› ve d›ﬂar›ya ihraç edece¤i proteinlerin bilgisini kendi
DNA's›ndan seçer ve üretimini bu do¤rultuda yapar. Üretilen proteinlerin aralar›ndaki iﬂlevsel farklar ise en az, bir uçakla, televizyonun aras›ndaki fark kadar büyüktür.
Protein Üretimi Nas›l Gerçekleﬂir?
- Vücutta herhangi bir proteine ihtiyaç duyuldu¤u zaman bunu üretecek
hücre ya da hücreler bir seri kompleks iﬂlemleri gerçekleﬂtirmek üzere harekete geçerler. Bu, hücrenin kendi yap›s›nda kullanaca¤› veya kendi d›ﬂ›nda
kullan›lmak üzere ihraç edece¤i bir protein çeﬂidi olabilir. Kendi iç yap›s› ile
ilgili bir proteininin üretimine hücre kendisi karar verirken, d›ﬂar›da kullan›lacak bir proteinin üretimi için o hücreye protein gibi özel elçilerle mesaj gelir.
- Söz konusu proteinin yap›s› hakk›nda her türlü bilgi hücrenin çekirde¤indeki DNA'larda kodludur. Üretilecek proteinle ilgili gerekli bütün bilgiler
pekçok enzimin yard›m›yla DNA'dan kopyalanarak DNA üzerinde ﬂerit halinde bir RNA molekülü elde edilir. Art›k protein, RNA'n›n DNA'dan kopyalad›¤›
bu bilgilere göre üretilece¤i için bu RNA'ya mesajc› (m) RNA ad› verilir.(ﬂekil
3.1)
- Bilgileri alan mesajc› RNA, hücrenin ana üretim birimi olan ribozomlardan birisine yönelir. Ribozom, mesajc› RNA'n›n ﬂeridinin baﬂlang›ç ucundan
bilgileri okumaya baﬂlar. DNA'daki üç harften oluﬂan ﬂifrelerin herbiri protein
zincirinin halkalar›ndan olan bir aminoasiti temsil eder.
- Ribozom, mesajc› RNA'dan ö¤rendi¤i s›ralamayla halkalar› (aminoasitleri) birleﬂtirir ve zinciri oluﬂturur.

RNA polimeraz enzimi

(ﬁekil 3.1) RNA polimeraz enzimi
DNA üzerinden gerekli bilgileri
kopyalar. Buna transkripsiyon
(kopyalama) denir. Kopyalanan RNA
parças›, üzerinde bulunan bilgiler
do¤rultusunda üretim yap›lmas› için
ribozomlara götürülür.

Transkripsiyon
(kopyalama) yönü

durdur emri

baﬂla emri

TRANSKR‹PS‹YON
(kopyalama)

baﬂla emri

durdur emri

Kopyalanm›ﬂ RNA (Mesajc› RNA)

‹lk kodon

‹kinci kodon

Bitme emri

Baﬂlama emri

durdur emri durdur emri baﬂla emri

baﬂla emri

mesajc› RNA oluﬂuyor

(mRNA)
Antikodon

Aminoasit ba¤lanm›ﬂ
taﬂ›y›c› RNA

Amino
Asit

(ﬁekil 3.2) mRNA
üzerindeki her üç
ﬂifre bir aminoasiti
temsil eder.
Her amino asit kendisine ait taﬂ›y›c›
RNA taraf›ndan ribozoma getirilir.
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- Ribozoma halkalar› (aminoasitleri) teker teker, taﬂ›y›c› RNA (t-RNA) ad›
verilen moleküller getirir. Her taﬂ›y›c› RNA kendisine ait özel bir halkay›
(aminoasit) taﬂ›r. Taﬂ›y›c› RNA'n›n bir ucunda taﬂ›d›¤› aminoasit, di¤er ucunda ise yükünü b›rakaca¤› adresi yazan ﬂifre (antikodon) vard›r. (ﬂekil 3.2)
- Ribozoma gelen taﬂ›y›c› RNA elindeki adresin tarif etti¤i mesajc› RNA kal›b›na oturur. Üzerindeki aminoasitini b›rak›r ve ribozomdan ayr›l›r. Ribozom
kal›p üstünde bir ﬂifre (üç harf) kayar. Yeni ﬂifrenin adresine sahip di¤er bir
taﬂ›y›c› RNA gelip kal›ba oturur, o da kendi aminoasitini b›rak›r. Kal›ptaki bütün ﬂifreler okundu¤unda aminoasitler
birbirleriyle ba¤lanm›ﬂ ve protein molekülü oluﬂmuﬂtur.
Sizin de tahmin edece¤iniz gibi yukar›da birkaç cümlede en kaba hatlar›yla
Protein sentezi için sitoplazmada:
aminoasitler, taﬂ›y›c› RNA'lar, ribozomlaözetledi¤imiz bu olay gerçekte çok dar›n alt ve üst parçalar› bulunur.
ha karmaﬂ›k ara iﬂlemler sonucunda
(fiekil 3.3)
gerçekleﬂir. Ayr›nt›lara inildikçe görülen mucize iﬂlemler akl›n kavrama s›1. Baﬂlang›ç için bir
taﬂ›y›c› RNA, ribozon›rlar›n›n çok ötesindedir. Ve bizi çok
mun küçük parças›na
ba¤lan›r.
önemli baz› sorularla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›r.
‹lk soru protein üretiminin hemen baﬂ›nda akla gelir. Gözle görülemeyen,
2. Ribozom parças› meﬂuursuz moleküllerden oluﬂan hücre,
sajc› RNA'n›n baﬂlang›ç
ﬂifreleri olan (AUG)'nin
hangi irade ile birﬂeyler üretme karar›
oldu¤u k›s›ma oturur.
almaktad›r? Çünkü karar alma yetene¤i, düﬂünebilen, de¤erlendirme yapa3. Ribozomun büyük parças› küçük ribozom parbilen ﬂuurlu canl›lara ait bir özelliktir.
ças›na ba¤lanarak üretimi yapabilecekleri riboO halde, karbon, hidrojen, oksijen,
zom kompleksini oluﬂtururlar.
azot atomlar›ndan oluﬂmuﬂ moleküller
nas›l bir karar alma yetene¤ine sahip

mRNA
Mesajc› RNA'n›n
kenetlenme
bölgesi

tRNA

ÜRET‹M
KOMPLEKS‹
(Bir mRNA üretim
yapmak için, iki parçadan oluﬂan ribozoma kenetlenmiﬂ)

‹lk taﬂ›y›c›
RNA'n›n
ba¤lanma
noktas›

‹kinci taﬂ›y›c›
RNA'n›n
ba¤lanma
noktas›

1. Ribozoma gelen
tRNA'n›n ve mRNA'n›n
konumlar›n› gösteren
ﬂekil.

2. Protein sentezinin baﬂlamas›n› emreden (UAG) ﬂifresine karﬂ› gelen aminoasidin taﬂ›y›c› RNA taraf›ndan getirilmesiyle protein
sentezi baﬂlar.

3. ‹kinci 3'lü ﬂifreye karﬂ› gelen aminoasit, kendisine ait taﬂ›y›c› RNA
taraf›ndan ribozoma getirilir.

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)
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olabilirler? Elbette bu yetene¤in sahibi ﬂuursuz moleküller de¤ildir, bu karar›
al›p hücreye ilham eden, hücreyi de bu karar do¤rultusunda çal›ﬂt›ran baﬂka
bir güç vard›r.
Karar aﬂamas›ndan sonra s›ra mesajc› RNA'n›n DNA'daki bilgileri okumas›ndad›r. RNA'n›n üretiminden sorumlu enzim DNA basama¤›ndan yaln›zca istenen proteine ait bilgiyi bulur. "Bulur" demek kolayd›r belki, ama sözünü etti¤imiz iﬂlem ola¤anüstü derecede zordur. Çünkü, DNA'daki gerekli bilgiyi bulmak, 900 basamakl›k bir bilgiyi 5 milyar basamak aras›ndan bulup ç›karmak
demektir. Bu, 20 ciltlik bir ansiklopedinin, herhangi bir sayfas›na saklanm›ﬂ,
yar›m sat›rl›k özel bir yaz›y›, hiçbir tarif olmadan o anda bulmaya benzer. Buna
karﬂ›n, hücrede bu sorun yine ak›l almaz bir yöntemle çözülmüﬂ ve gereken
kolayl›k sa¤lanm›ﬂt›r: DNA üzerindeki gerekli k›s›m birer baﬂlang›ç ve bitiﬂ kilidiyle iﬂaretlenmiﬂtir. Enzim bu kilitleri bulur.
Yine bir soruyla karﬂ›laﬂ›yoruz; sadece enzimin anlayabilece¤i bu kilitleri
tam gereken yerlere kim b›rakm›ﬂt›r? Ya da enzimi, ileride bu kilitleri tan›yacak
niteliklerle donat›lm›ﬂ olarak kim yaratm›ﬂt›r?
Kuﬂkusuz bu sorular›n cevab› aç›kt›r: Bu kusursuz sistemleri yaratan, her
detay› olmas› gereken yere yerleﬂtiren
ve tüm bunlar›n birbiriyle uyum içinde iﬂlemesini sa¤layan, tüm canl›lar›n
Ribozomu
oluﬂturan
Büyüyen
Yarat›c›s› olan sonsuz ilim sahibi Yüce
parçalar
polipeptit
mRNA
ayr›l›yor
zinciri
Allah't›r.
Gerekli Her Türlü Önlem
Enzimler bu iﬂlemler s›ras›nda, sadece ilgili bilgiyi bulmakla kalmaz,
ayn› zamanda bu bilginin süratle kopyalanmas›n› da sa¤larlar. Di¤er taraftan baz› enzimler de çok karmaﬂ›k bir
yap›ya sahip olan DNA'n›n kopyalan-

4. Baﬂlang›ç emrinin ﬂifresini
taﬂ›yan ilk taﬂ›y›c› RNA ile
aminoasit aras›ndaki ba¤ kopar. Yanyana s›ralanan aminoasitler aras›nda bir peptit
ba¤› kurulur.

DURDUR
EMR‹

BAﬁLA
EMR‹

5. Ribozom mesaj› RNA
üzerinde bir basamak kayar.
Bir sonraki basama¤›n temsil etti¤i aminoasit yine kendisine ait taﬂ›y›c› RNA taraf›ndan ribozoma getirilir.

Protein
üretimi tamamlan›yor

6. Üçüncü aminoasit ile ikinci aras›nda yine bir peptit ba¤› kurulur.
Ribozom bu ﬂekilde kayarak ﬂifreleri okumas› ve her basama¤a
ait amino asidin ribozoma getirilmesi ile protein tamamlan›r.
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mas› s›ras›nda meydana gelebilecek problemleri önlerler. DNA'n›n bükülmüﬂ
ve sar›lm›ﬂ bir merdiven gibi oldu¤una de¤inmiﬂtik. Kopyalama s›ras›nda
DNA'n›n içindeki bilgilerin okunabilmesi için basamaklar bir enzim taraf›ndan
aç›l›r. Bu aç›lma öyle h›zl› olur ki DNA'n›n sürtünmeden dolay› ›s›n›p yanma
tehlikesi vard›r. Ama bu tehlike de önceden al›nm›ﬂ bir tedbir sayesinde aﬂ›l›r.
Özel bir enzim DNA'n›n okunan sarmal›n› iki taraf›ndan tutarak bu sürtünmeye izin vermez. Yine özel enzimler sayesinde DNA'n›n kopyalanma an›ndaki
aç›l›m› s›ras›nda birbirine kar›ﬂmas› ve arapsaç›na dönmesi engellenir.
Bu kadar karmaﬂ›k ve zor iﬂi yapan enzimlerin kendilerinin de birer protein oldu¤unu ve ayn› yöntemle yani protein sentezi ile hücre taraf›ndan üretildiklerini hat›rlayal›m. Bu üretimin bir kere bile olmas› için gerekli bütün enzimlerin, enzimleri çal›ﬂt›racak vitaminlerin, yard›mc› proteinlerin ve enerji
kaynaklar›n›n, gerekli genetik bilginin ve üretim organellerinin hepsinin ayn›
anda, bir arada bulunmas› gerekir. Birisinin eksik olmas› bile bütün mekanizmay› iﬂe yaramaz hale getirir.
Dolay›s›yla, dünyadaki ilk hücrenin, eksiksiz bir biçimde bir anda "oluﬂmuﬂ" olmas› gerekmektedir. Kuﬂkusuz bunun anlam›, hücrenin yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu, canl›l›¤›n aﬂama aﬂama geliﬂen tesadüfler sonucu oluﬂtu¤unu öne
süren evrimciler aç›s›ndan asla aç›klanamayacak bir durumdur. Evrimcilerin
içine düﬂtükleri bu çaresizlik, evrimci bilim adamlar› Fred Hoyle ve Chandra
Wickramansinghe taraf›ndan ﬂöyle itiraf edilmektedir:
…Hayat tesadüfi bir baﬂlang›ca sahip olamaz. Evrende var olan bütün maymunlar› birer daktilonun baﬂ›na oturtsan›z ve bu maymunlar rastgele daktilonun tuﬂlar›na bassalar, bu maymunlardan birisinin bile Shakespear'in bir çal›ﬂmas›n› oluﬂturmalar› kesinlikle imkans›zd›r. Hatta pratikte yanl›ﬂ denemelerin
konmas› için gereken çöp kutular›n›n yetmemesi sebebinden dolay› da bu imkans›zd›r. Ayn›s› canl› maddeler için de do¤rudur. Hayat›n cans›z maddeden
kendi kendine oluﬂma olas›l›¤› için 1 say›s›n›n yan›na 40.000 s›f›r koyun. ‹ﬂte
hayat›n cans›z maddeden kendi kendine oluﬂma olas›l›¤› bu say›da bir ihtimaldir… E¤er insan, sosyal inançlar›ndan dolay› veya "bilimin evrime inanmas›
gerekir" ﬂeklindeki e¤iliminden dolay› önyarg›l› hale gelmemiﬂse bu basit hesap Darwin'i ve tüm teoriyi gömmek için yeteri derecede olanaks›z bir say›d›r.
Ne bu gezegende ne de bir baﬂkas›nda, hiçbir ilkel çorba yoktu ve hayat›n
baﬂlang›c› rastgele olmad›¤›na göre, o zaman belli bir amaca yönelik bir akl›n
ürünüdür.8

‹stenmeyen ﬁifreler Bilmecesi
Baz› hücrelerde RNA, DNA'y› kopyalarken ﬂaﬂ›rt›c› olaylar gerçekleﬂir.
RNA'y› üreten enzim DNA'daki üretilecek proteinle ilgili ﬂifreyi s›radan oku-
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yup kopyalarken, bazen o üretim için gerekli olmayan baz› ﬂifrelerle de karﬂ›laﬂ›r. Bu nedenle, enzim, kopyalama s›ralamas›nda ihtiyac› olan DNA parças›n› s›radan okudu¤unda, ihtiyac›n›n olmad›¤› bilgi parças›n› da okumak zorunda kalacakt›r. Ve unutmamam›z gerekir; gereksiz okunan tek bir bilgi bile
üretilecek proteini tamamen iﬂe yaramaz hale getirecektir.
Enzimin karﬂ›laﬂt›¤› bu problemi biraz daha yak›ndan inceleyelim: Diyelim ki 1000 aminoasitli bir protein üretilecek. Her aminoasit 3 ﬂifre ile temsil
edildi¤inden, bu iﬂlem için görevli enzimin DNA üzerinde s›rayla 3 bin basamakl›k bir ﬂifre zincirini okumas› gerekir. Ama DNA'n›n üzerindeki 3 bin ﬂifrenin aras›nda enzimin ihtiyac› olmayan, örne¤in 5 yüz ﬂifre, bütün olarak
araya kar›ﬂm›ﬂt›r. Enzim bu 5 yüz basama¤›n üstünden atlayamaz. Ancak,
ilerdeki bilgilere ulaﬂabilmek için de bu 5 yüz basama¤›n üzerinden bunlar›
kopyalamadan geçmesi de gerekmektedir. Oysa üstünden geçerse ister istemez bu gereksiz bilgileri de kopyalamas› gerekecektir. Enzim dev DNA molekülünü kesemez, üzerinden de atlayamaz. Çözümü tekrar size, ak›l sahibi
insano¤luna soral›m. Siz olsan›z bu problemi nas›l çözerdiniz?
Bilim adamlar› son y›llarda yapt›klar› çal›ﬂmalarda bu problemin çok ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde çözüldü¤ünü gözlemlemiﬂlerdir. DNA molekülü, yani fosfat, ﬂeker, karbon gibi basit maddelerden oluﬂmuﬂ DNA molekülü, ak›llara
durgunluk veren bir hareket yapar. Ekson ad› verilen okunmas› istenmeyen
ﬂifre dizisini d›ﬂar› do¤ru k›v›r›r. (ﬁekil 3.4) Böylece ard› ard›na okunmas› gereken ama arada gereksiz ﬂifrelerin bulunmas› nedeniyle birbirlerinden uzakta kalan iki ﬂifre dizisinin uçlar› birleﬂir. Gerekli bilgilerin bulundu¤u bölüm
intron olarak adland›r›l›r. DNA molekülünü okuyan enzim d›ﬂar›da kalan gereksiz bilgiyi okumadan molekülün bükülüp birbirine yaklaﬂt›¤› noktadan
karﬂ› tarafa geçer ve okumay› sürdürür. Tahmin edilece¤i gibi bu olaylar›n
her basama¤›nda birçok kimyasal reaksiyon meydana gelir. Fakat bu reaksiyonlar›n gerçekleﬂti¤i ufac›k hücre çekirde¤inin içinde en ufak bir kargaﬂa ya
da kaos yaﬂanmaz.
‹stenmeyen ﬂifreler problemini önlemek için ikinci bir yöntem daha kullan›l›r. RNA önce gereksiz ﬂifreler de dahil olmak üzere geni baﬂ›ndan sonuna
DNA'dan kopyalar. Daha sonra, bir emre itaat edercesine, kendi üzerindeki
gereksiz ﬂifreleri bir halka ﬂeklinde d›ﬂar› do¤ru büker ve bu bölüm kopart›l›p
at›l›r. (ﬁekil 3.5) Peki RNA'ya, baﬂlang›çta kopyalad›¤› halde sonradan kesilip
at›lan ﬂifrelerin gereksiz oldu¤unu kim haber verir. Öncelikle bu olaylar›n
gerçekleﬂebilmesi için kullan›lan enzimin, DNA'n›n ve RNA'n›n birbirlerini
çok iyi tan›malar› gerekmektedir. Enzim yapaca¤› iﬂ için çok ayr›nt›l› bir "e¤itim" alm›ﬂ olmal›d›r. Sorumlulu¤unu bilmeli ve iﬂini yapabilmek için di¤er enzimlerle tam bir iﬂbirli¤i içinde davranmal›d›r. DNA'n›n ise ayr› bir canl› gibi
karar verebilmesi, sahip oldu¤u baz› bilgileri enzime sunup, duruma göre ba-

baﬂla emri

durdur emri

(ﬁekil 3.5) Enzimler bazen
üretecekleri
proteine ait
bilgileri ilgili
genden kopyalarken, mesajc› RNA'ya baz›
gereksiz bilgiler kopyalan›r.
Bu bilgiler
RNA üretildikten sonra RNA
üzerinden kopart›l›r at›l›r
ve geriye sadece gerekli
basamaklar
kal›r.

(ﬁekil 3.4) DNA'n›n ak›l
gösterip mesajc› RNA'ya yaln›zca gerekli
bilgileri sunmas›.
I,II,III,IV,V,VI,VII ile
iﬂaretlenmiﬂ bölüm
okunmas› istenmeyen
bilgi içerir. Bu yüzden
d›ﬂar› do¤ru k›vr›larak
DNA bu bölgenin kopyalanmas›n› engeller.
1,2,3,4,5,6,7,8 ile iﬂaretlenen gerekli bilgi
mesajc› RNA'ya sunulur. Karbon, hidrojen ve
fosfat gibi ﬂuursuz
atomlar›n bu akl› gösteremeyecekleri, bu
akl›n o bilgileri oraya
yazan, okutan ve hayata geçirten Allah'a ait
oldu¤u çok aç›kt›r.
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z›lar›n› saklamas›, enzime yol göstermesi gerekir. Ve
elbette hem enzimlerin hem de DNA'n›n, üretilecek
proteinin ne iﬂe yarad›¤›n› bilmeleri, onu üretmek istemeleri, bütün bu kompleks hesaplar› ve plan› yap›p
baﬂar›yla uygulamalar› gerekir.
Oysa "bilmek", "hesaplamak", "istemek" ve "yaratmak" gibi özelliklerin bu küçük molekül y›¤›nlar›nda
var olamayaca¤› aç›kt›r. Bu özellikler sonsuz kudret
sahibi olan Allah'›n s›fatlar›d›r. Allah bu s›fatlar›n›, tüm
kainatta gösterdi¤i gibi, gözle görülemeyen bir hücrenin çekirde¤indeki cans›z bir molekülde de göstermektedir. Biraz ak›l sahibi bir insan bu sistemin yarat›ld›¤›n› ve evrendeki di¤er bütün sistemlerin oldu¤u
gibi hücrenin de Allah'›n mutlak kontrolünde oldu¤unu anlar.
Kuran'da Allah'›n tüm varl›klar› üzerindeki hakimiyeti ﬂöyle haber verilmiﬂtir.
Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, aln›ndan
yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dosdo¤ru yolda olan› korumaktad›r.) (Hud
Suresi, 56)

Sipariﬂin Haz›rlanmas›
Önceki bölümde sayd›¤›m›z iﬂlemler sonucunda
sipariﬂ için gerekli bilgiler DNA'dan mesajc› RNA (mRNA)'ya enzimler sayesinde kaydedilmiﬂtir. ﬁimdi s›ra
ribozomun, DNA'n›n kendisinden istedi¤i sipariﬂi
üretmesindedir. Ribozom öyle bir fabrikad›r ki, tam,
kendisine sipariﬂ edilen molekülü imal eder. Sipariﬂ
edilen molekülün yap› plan› da m-RNA molekülündedir. m-RNA, DNA'dan kendi üzerine kopyalad›¤›
bilgiyle birlikte çekirdekten ç›kar ve sitoplazma içindeki ribozomlardan birine giderek ona kenetlenir. mRNA'daki her ﬂifrenin karﬂ›l›¤› olan aminoasit, ortam(ﬁekil 3.6) Beta-globin geninin genetik ﬂifresi.
Proteinin sentezi için gerekli ﬂifreler pembe
ile iﬂaretlenmiﬂ olan bölüm. DNA bu bölümü,
RNA'y› sentezleyen enzime sunar.
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(ﬁekil 3.7) Taﬂ›y›c› RNA.
Her amino asit kendisi için özel
olarak yarat›lm›ﬂ taﬂ›y›c› RNA
taraf›ndan taﬂ›n›r. Amino asit
ile amino aside özel taﬂ›y›c›
RNA birbirlerine üç boyutta tam
uygun olarak bir uçtan kenetlenirler. Milimetrenin milyarda biri büyüklü¤ünde bir alanda böyle kusursuz bir uyum ve bu uyumun 20 farkl› aminoasit için
tekrarlanmas›, hakk›yla görebilen bir göz için Yarat›l›ﬂ'›n apaç›k bir delildir.
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dan taﬂ›y›c› (t) baﬂka bir tür RNA taraf›ndan ribozoma getirilir ve uygun yere
yap›ﬂt›r›l›r. t-RNA'n›n bir ucunda m-RNA'daki ﬂifrelerden birinin eﬂleni¤i, di¤er
ucunda da bu ﬂifrenin temsil etti¤i aminoasit molekülü bulunur. Böylece tRNA, kendi ﬂifresine karﬂ›l›k gelen m-RNA üzerindeki ﬂifreyle birleﬂince, otomatik olarak bunun taﬂ›d›¤› aminoasit de do¤ru s›raya yerleﬂmiﬂ olur.
Kullan›lan 20 farkl› aminoasit için 20 farkl› taﬂ›y›c› RNA vard›r. Her aminoasit, ancak kendi taﬂ›y›c›s› olan RNA ile birleﬂebilir. Çünkü birbirlerine kenetlenebilmeleri için üç boyutlu yap›lar›n›n karﬂ›l›kl› hatas›z olarak birbirlerine
oturmas› gerekir. (ﬂekil 3.7) Binlerce atomdan oluﬂan bir taﬂ›y›c› ve aminoasitin birbirlerinin yap›lar›na uygun yarat›lmalar› Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki uyum ve
kusursuzlu¤un delillerindendir. Çünkü O, "kusursuzca yaratan"(Barî) d›r.
(Haﬂr Suresi, 24)
Protein sentezinin yap›ld›¤› ribozomlar kendilerine gelen m-RNA üzerinde
yaz›l› olan bilgiye dayanarak yüzlerce, binlerce aminoasit molekülünü birbirine ekler ve istenilen polipeptid zincirini (protein molekülünü) kurarlar. Bu
molekül içinde, m-RNA'daki plana dahil olmayan tek bir aminoasit bile fazladan eklenmez. Yahut herhangi bir aminoasit plandaki yerinden ayr› bir noktaya konulmaz, hiçbiri de eksik b›rak›lamaz. Bu hatalardan herhangi biri yap›lsa istenen protein molekülü de¤il, onun yerine istenmemiﬂ baﬂka biri, yani
yabanc› bir protein üretilmiﬂ olur. Halbuki yabanc› proteinlere genellikle organizman›n ve hücrelerin tahammülü yoktur. Onlara karﬂ› antikorlar yapar ve
allerjik reaksiyonlar gösterirler.
Hücredeki di¤er elemanlar gibi ribozom da atomlardan oluﬂmuﬂ cans›z bir
y›¤›nd›r. Ama bu protein y›¤›n›, kendisinde bulunmas› mümkün olmayan bir
ak›lla yani Allah'›n yaratmas›yla binlerce çeﬂit ürünü birçok karmaﬂ›k iﬂlem
sonucunda üretmeyi baﬂar›r.
Hücrede, DNA'daki bilgi do¤rultusunda sadece tek bir proteinin üretilmesi için, birbiriyle uyum içinde çal›ﬂan en az 75 tane yard›mc› moleküle ihtiyaç
vard›r. DNA'dan bilgi kopyalanmas› s›ras›nda görev yapan enzimler ise bu say›n›n d›ﬂ›ndad›r.
Yap›m› biten her protein molekülünün, son aminoasiti de yerine tak›l›p
hepsinin tamam oldu¤u, hücrenin (daha do¤rusu ribozomun) bir son kontrol
yetkilisi taraf›ndan onaylanmad›kça, bu sentez bitmiﬂ say›lmaz. E¤er son anda bile eksiklik belirirse "bu kadar› oldu, bu da böyle ç›ks›n" deyip plan d›ﬂ›
bir molekül ortama sal›verilmez. Çünkü böyle bir hoﬂgörü hücredeki protein
sentezini plan d›ﬂ›na, hesaps›zl›¤a sürükler, kontrol sistemini dejenere eder
ve hücreyi y›k›c› bir anarﬂiye sürükler. Hücrede bu hal ancak patolojik hallerde, belki ölürken bahis konusu olabilir.
Normal durumda ve s›hhatli bir hücrede, yap›s› tamam ve kusursuz olma-
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(ﬁekil 3.8) Protein sentezinin genel özeti.
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yan molekül derhal bir y›k›c› enzime teslim edilir. Ve o enzim, onun birçok
veya bütün peptid ba¤lar›n› kopar›r. Yani molekülü aminoasitler haline veya
çok k›sa ve zarars›z polipeptid zincirciklerine ay›r›r. Baﬂka sentezlerde kullan›labilecek yap› taﬂlar› halinde serbest b›rak›r.
Hücredeki bu sistem evrimcileri bile hayrete düﬂürmektedir. Evrimci bir
akademisyen ve hücre uzman› olan Prof. Dr. Muammer Bilge de aﬂa¤›daki
ifadelerinde hayretini gizleyememektedir:
Bütün bu sonuçlar› laz›m geldi¤i gibi sa¤layabilen, kendisi için tehlike ve kay›p
yaratmayan, ç›kmaz sokaklara girmeyen hücrede, protein sentezi endüstrisi,
diyebiliriz ki, çok mükemmel bir organizasyonla ve kusursuz bir önceden görüﬂle yürütülmektedir... Hücrede bütün bunlar böyle olur. Fakat nas›l becerilir,
nas›l baﬂa ç›k›l›r? Henüz bunu tam anlayam›yoruz. Sadece sonuçlar› görüyoruz
ve bu sonuçlar› sa¤layan mükemmel organizasyonun ancak baz› noktalar›n›
fark edebilmiﬂ bulunuyoruz.9

Canl›l›k Tesadüfen Meydana Gelemez
Evrim teorisi, canl›l›¤›n ilk basama¤› olan proteinin nas›l oluﬂtu¤unu ne
ﬂekilde aç›klamaktad›r?
Cevap basittir; evrim teorisi proteinin nas›l oluﬂtu¤unu herhangi bir ﬂekilde aç›klayamamaktad›r. Evrimcilerin söyledikleri tek ﬂey, proteinin bir tesadüf sonucu meydana geldi¤inden ibarettir.
Bu iddian›n tutars›zl›¤›n› incelemek, bizlere evrimin ne denli büyük bir aldatmaca oldu¤unu çok çarp›c› bir biçimde gösterir.
Düﬂünmek gerekir; ilkel dünya gibi olabilecek en kontrolsüz ortamda "ilk"
protein molekülü, acaba evrimcilerin iddialar›na göre tesadüfen nas›l oluﬂmuﬂ olabilirdi? Aminoasit dizilimi, her türlü olumsuz etkinin var oldu¤u ilk
dünya ﬂartlar›nda nas›l "tesadüfen" gerçekleﬂebilirdi?
Üstelik tek bir proteinin oluﬂmas› da yetmeyecek, bu kontrolsüz ortamda
baﬂ›na hiçbir ﬂey gelmeden kendi gibi ayn› ﬂartlarda tesadüfen oluﬂacak baﬂka bir molekülü daha beklemesi gerekecekti. Ta ki hücreyi meydana getirecek milyonlarca uygun ve gerekli protein hep "tesadüfen" ayn› yerde yanyana oluﬂana kadar... Ayr›ca önceden oluﬂan proteinler de o ortamda ultraviyole ›ﬂ›nlar›, ﬂiddetli mekanik etkilere ra¤men hiçbir bozulmaya u¤ramadan, sab›rla binlerce, milyonlarca y›l hemen yan›baﬂlar›nda di¤erler proteinlerin tesadüfen oluﬂmas›n› da beklemeliydiler. Sonra yeterli say›da ve ayn› noktada
oluﬂan tamamen tesadüfler sonucu oluﬂtu¤u iddia edilen bu proteinler anlaml› ﬂekillerde biraraya gelerek hücrenin organellerini meydana getirmeliydiler. Aralar›na hiçbir yabanc› madde, zararl› molekül, iﬂe yaramaz protein
zinciri de kar›ﬂmamal›yd›. Sonra bu organeller son derece uyumlu ve ba¤lan-
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t›l› bir biçimde, bir plan ve düzen içerisinde biraraya gelip, bütün gerekli enzimleri de yanlar›na al›p bir zarla kaplanmal›, bu zar›n içi de bunlara ideal ortam› sa¤layacak özel bir s›v›yla dolmal›yd›.
‹ﬂte tüm bu imkans›z olaylar gerçekleﬂseydi bile meydana gelen molekül
y›¤›n› yine de canlanamazd›.
Araﬂt›rmalar göstermiﬂtir ki, hayat›n baﬂlamas› için yaln›zca canl›larda bulunmas› gereken maddelerin biraraya gelmiﬂ olmas› yeterli de¤ildir. Yaﬂam
için gerekli tüm proteinleri toplay›p bir deney tüpüne koysak yine de bir canl› elde etmeyi baﬂaramay›z.
Çünkü yaﬂam, organizmay› oluﬂturan parçalar›n ya da moleküllerin birarada bulunmas›ndan çok daha öte, metafizik bir kavramd›r. Yaﬂam, Allah'›n
"Hayy" (Hayat sahibi) s›fat›n›n bir yans›mas›d›r. Ancak O'nun dilemesiyle baﬂlar, sürer ve sona erer. Herﬂey gibi yaﬂam da Allah'›n tek bir "Ol" emri ile olur.
Evrim teorisi, canl›l›k için gerekli malzemenin oluﬂmas›n› da, bir araya geliﬂini de aç›klayamamaktad›r, canl›l›¤›n nas›l baﬂlad›¤›n› da...
Biz yine de bir an için bu imkans›zlar› kabul edelim; milyonlarca y›l önce,
yaﬂamak için her türlü malzemeyi elde etmiﬂ bir hücrenin meydana geldi¤ini
ve bir ﬂekilde "hayat sahibi" oldu¤unu varsayal›m. Ancak evrim yine çökmektedir: Bu hücre bir süre yaﬂam›n› sürdürse bile, sonunda ölecek ve öldükten
sonra ortada hiçbirﬂey kalmayacak, herﬂey en baﬂa dönecektir. Çünkü genetik sistemi olmayan bu ilk canl› hücre kendini ço¤altamayaca¤› için ölümünden sonra geriye yeni bir nesil b›rakamayacak, canl›l›k da bunun ölümüyle
birlikte sona erecektir.
Genetik sistem ise yaln›zca DNA'dan ibaret de¤ildir. DNA'dan bu ﬂifreyi
okuyacak enzimler, bu ﬂifrelerin okunmas›yla üretilecek mRNA, mRNA'n›n
bu ﬂifreyle gidip üretim için üzerine ba¤lanaca¤› ribozom, ribozoma üretimde
kullan›lacak aminoasitleri taﬂ›yacak bir taﬂ›y›c› RNA ve bunlar gibi say›s›z ara
iﬂlemleri sa¤layan son derece kompleks enzimlerin de ayn› ortamda bulunmas› gerekir. Ayr›ca böyle bir ortam, ancak hücre gibi, gerekli tüm hammadde ve enerji imkanlar›n›n bulundu¤u, her yönden izole edilmiﬂ ve tamamen
kontrollü bir ortamdan baﬂkas› olamaz...
Sonuçta bir organik madde, ancak bütün organelleriyle birlikte tam teﬂekküllü bir hücre olarak var oldu¤u takdirde kendini ço¤altabilir. Bu da hücrenin, inan›lmaz derecedeki kompleks yap›s›yla, "bir anda" var olmas› anlam›na
gelmektedir.
Peki kompleks bir yap›n›n, "bir anda" var olmas›n›n anlam› nedir?
Bu soruyu bir de ﬂöyle bir örnekle soral›m. Hücreyi kompleksli¤i itibar›yla geliﬂmiﬂ bir arabaya benzetebiliriz. (Hatta hücre, motoru ve tüm teknik donan›m›na ra¤men arabadan çok daha kompleks ve geliﬂmiﬂ bir sistem içer-
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mektedir.) ﬁimdi soral›m: Bir gün balta girmemiﬂ bir orman›n derinliklerinde
bir geziye ç›ksan›z ve a¤açlar›n aras›nda son model bir araba bulsan›z ne düﬂünürsünüz? Acaba ormandaki çeﬂitli elementlerin milyonlarca y›l içinde tesadüfen biraraya gelerek böyle bir ürün ortaya ç›kard›¤›n› m› düﬂünürsünüz?
Arabay› oluﬂturan tüm hammadde; demir, plastik, kauçuk vs. topraktan ya da
onun ürünlerinden elde edilmektedir. Ama bu durum sizi bu malzemelerin
"tesadüfen" sentezlenip, sonra da biraraya gelerek sonuçta ortaya böyle bir
araba ç›kard›klar›n› düﬂündürür mü?
Elbette ki, akl›ndan zoru olmayan her insan, araban›n bilinçli bir dizayn›n,
yani bir fabrikan›n ürünü oldu¤unu düﬂünecek, bunun ormanda ne arad›¤›n›
merak edecektir.
Tekrar hücreye dönersek, ﬂunu söyleyebiliriz: Kompleks bir yap›n›n durup dururken, bir anda bir bütün olarak ortaya ç›kmas›, onun bilinçli bir varl›k taraf›ndan yarat›ld›¤›n› gösterir. Hele hücre kadar karmaﬂ›k bir yap›da, bu
durum apaç›k ortadad›r. ‹ﬂe yarar anlaml› bir proteinin tesadüfen oluﬂma ihtimali s›f›rken, bu hayali proteinlerin binlerce de¤iﬂik çeﬂidinden milyonlarcas›n›n biraraya gelip hücreyi oluﬂturmas›n›n ne derece imkans›z oldu¤unu ifade
edebilecek bir kelime bulmak oldukça zordur.
Üstelik imkans›zl›klar zinciri burada bitmemekte devam etmektedir. ‹nsan
vücudu için gerekli olan milyonlarca proteinin tesadüfen oluﬂtu¤unu ve tesadüfen ayn› noktada biraraya y›¤›ld›¤›n› varsaysak bile, bunun bir gökdelenin
taﬂ›n›n, çimentosunun, yap› malzemelerinin bir arsaya y›¤›lmas›ndan daha öte
bir anlam› yoktur. Bütün bu malzemelerin son derece karmaﬂ›k bir plan ve
proje çerçevesinde, son derece ölçülü, hesapl›, düzenli, ak›lc› ve kontrollü bir
ﬂekilde, ve bir emir-komuta zinciri içerisinde biraraya getirilmesi sonucunda
bir gökdelen inﬂa edilebilir.
Ama insanlar vard›r ki, gökdelenleri gördüklerinde "kim taraf›ndan inﬂa
edilmiﬂ" sorusunu sorarlar da, canl›lara gelince "hangi tesadüf sonucunda
oluﬂmuﬂ" diye merak ederler. Bu gerçekten de anlaﬂ›lmas› zor bir körlüktür.
Bunu anlamak, ancak Kuran'da verilen bilgiyle mümkün olur. Allah Kuran'da
baz› insanlarla ilgili olarak ﬂöyle buyurmaktad›r:
"Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla
görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r." (Araf Suresi,
179)

Baz› insanlar›n gözleri önünde duran aç›k gerçekleri görememeleri ve Yarat›c›m›z’› inkar etmeleri Allah'›n mucizelerinden biridir. Ve di¤er mucizeler
gibi hayret vericidir. Nas›l ki Dünya’n›n, Güneﬂ’in ve tüm evrenin yarat›lmas›
Allah'›n s›n›rs›z kudret ve ilminin bir göstergesiyse, etraf›n› saran say›s›z delil-
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lere ra¤men inkar eden bir insan›n yarat›lmas› da Allah'›n herﬂeye gücünün
yetti¤inin bir baﬂka göstergesidir:
E¤er ﬂaﬂ›racaksan, as›l ﬂaﬂk›nl›k konusu onlar›n ﬂöyle söylemeleridir:
"Biz toprak iken mi, gerçekten biz mi yeniden yarat›laca¤›z?" ‹ﬂte onlar
Rablerine karﬂ› inkâra sapanlar, iﬂte onlar boyunlar›na (ateﬂten) halkalar geçirilenler ve iﬂte onlar -içinde ebedi kalacaklar›- ateﬂin arkadaﬂlar›
olanlard›r. (Rad Suresi, 5)

Di¤er Baz› Çeliﬂki Örnekleri
Bilim dünyas›, canl› hücresinin insano¤lunun karﬂ›laﬂt›¤› en kompleks yap› oldu¤u yönünde ortak bir görüﬂe sahiptir. Bir benzetmeye göre, ba¤›ms›z
yaﬂayabilme özelli¤ine sahip en basit canl› organizma olan bir prokaryot bakteri hücresi bile öyle bir minyatür karmaﬂ›kl›¤a sahiptir ki, uzay meki¤i bunun yan›nda daha geri bir teknoloji ürünü olarak kal›r.
ﬁimdi imkans›z› bir an için kabul edelim, bir an için hücrenin tesadüfen
oluﬂabildi¤ini varsayal›m ve bu varsay›m›n ne denli makul oldu¤u sorusu
üzerinde düﬂünelim. Bu durumda; etraf›m›zda gördü¤ümüz ve hücreden çok
daha basit yap›lara sahip olan say›s›z eﬂya ve arac›n birço¤unun (hücre tesadüflerle oluﬂmaya ç›rp›n›rken) yine tesadüflerle binlerce kez daha kolay bir
ﬂekilde oluﬂmas› gerekirdi. Çünkü, en temel mant›k kurallar›na göre, karmaﬂ›k bir ﬂeyin rastlant›larla oluﬂmas›, çok daha karmaﬂ›k bir ﬂeyin rastlant›larla
oluﬂmas›ndan çok daha kolayd›r. E¤er bu en kompleks yap› bile kendi kendine oluﬂabiliyorsa, ayn› ortamda bundan daha basitlerinin çok daha rahatl›kla ve çok daha fazla say›da oluﬂmuﬂ olmalar› gerekirdi. Dolay›s›yla, bir an için
tesadüflerin gücü oldu¤unu farzetsek, ilkel ortamda bir televizyonun, bir araban›n, bir mikroçipin ya da bir walkman'in hiçbir üretici zihin olmadan raslant› eseri oluﬂma ihtimali, teorik olarak bir hücrenin tesadüfen oluﬂma ihtimalinden çok daha fazlad›r. (Kuﬂkusuz, gerçekte hücre de dahil hepsi için tesadüfen oluﬂma ihtimali s›f›rd›r, bu tümüyle hayali bir örnektir.)
Bir baﬂka çeliﬂki üzerinde düﬂünelim.
Canl› hücrenin varolmas› ve ço¤al›p neslini sürdürmesi için hem büyük
bölümü proteinlerden oluﬂmuﬂ parçalar›n›n hem de kal›t›m›n› sa¤layacak
DNA's›n›n ayn› anda birarada bulunmalar› gerekir dedik. Bir an için hem proteinlerin ve bunlardan oluﬂan enzim, organel, hücre zar›, vs.'nin hem de
DNA'n›n tesadüflerle yanyana oluﬂtuklar› gibi ç›lg›nca bir fikri kabul etti¤imizi varsayal›m... Ancak bu bile hücrenin oluﬂmas› için yeterli de¤ildir. Çünkü
ortada büyük bir tehlike vard›r; DNA'n›n sözkonusu proteinlere kesinlikle
de¤memesi gerekmektedir. Çünkü biraraya geldiklerinde, DNA asit, proteinler de baz etkisi gösterecek ve an›nda reaksiyona girip birbirlerini yok ede-
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ceklerdir. Bu nedenle, DNA nükleotidleri ve proteinler, evrimciler taraf›ndan
"ilkel çorba" olarak adland›r›lan hayali ortamda bir ﬂekilde oluﬂmuﬂ olsalar bile daha ileri bir aﬂamaya gidemeden birbirlerini tuza çevireceklerdi.
‹ﬂin bir di¤er mucize yönü de ﬂudur: Bir asitle bir baz yanyana geldiklerinde reaksiyona girmeleri do¤alken, bu ikisi hücrede mükemmel bir iﬂbirli¤i ve
uyum içinde birarada faaliyet gösterirler. Üretimi sa¤larlar. Oysa hücre d›ﬂ›ndaki serbest ortamda biraraya gelmeleri her ikisi için de y›k›m olacakt›r.
Ancak bu sistem, her zaman oldu¤u gibi tüm detaylar›yla planlanm›ﬂ, her
türlü tedbir düﬂünülmüﬂtür. DNA molekülleri, hücrenin en sa¤lam bölümü
olan çekirde¤e yerleﬂtirilmiﬂ ve ortamdaki zarar verebilecek yap›lardan özel
ve hassas yöntemlerle izole edilmiﬂtir. Kopyalanma gibi iﬂlemler esnas›nda
DNA ve enzim proteinlerinin temas› da o derece kontrollü ve ölçülü bir düzende gerçekleﬂir ki iki taraf da hasar görmedi¤i gibi olabilecek en yüksek
verim elde edilir.
Moleküllerin Bilinci Yoktur
Yazarlar› evrimci olan biyoloji kitaplar›nda bile sürekli olarak vurgulanan
ortak bir konu vard›r: Buraya kadar anlatt›¤›m›z olaylardaki elemanlar›n büyük bir ﬂuurla hareket ediyor oluﬂlar›. Biz de buraya kadar birçok yerde gerek hücre, gerek DNA veya RNA, gerek enzimler, gerekse organeller için;
"okur", "karar verir", "seçer", "denetler", "düzeltir", ... gibi fiiller kulland›k.
Aç›kt›r ki, bu fiiller ancak ve ancak bilinç, ak›l ve irade sahibi varl›klar›n gerçekleﬂtirebilece¤i fiillerdir. Halbuki buraya kadar sözkonusu olan varl›klar,
hiçbir ﬂekilde düﬂünme, karar verme, akletme gibi özelliklere sahip olmayan
çeﬂitli atomlar ve moleküllerden ibarettir.
Önceki bölümlerde de belirtti¤imiz gibi, de¤iﬂik moleküllerin de¤iﬂik
oranlarda birleﬂmesinden meydana gelmiﬂ hücrenin, ne kadar karmaﬂ›k ve
harika bir yap›ya sahip olursa olsun, ak›l ve bilinç sahibi olmas› mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu hücrenin ya da herhangi bir parças›n›n istemesi, karar
vermesi, karar›n› uygulamaya geçirmesi, kontrol etmesi, gibi bir durum da
hiçbir ﬂekilde söz konusu olamaz.
‹ﬂte bu nedenle de, hücredeki parçac›klar›n bilinçlerine ve ak›llar›na at›fta
bulunan, "karar verir", "denetler", "düzeltir" gibi ifadeler, gerçekte bu parçac›klar› Yaratan'a at›fta bulunmaktad›rlar.
Örne¤in, "bu kitap ﬂunu anlatmak istiyor" dedi¤imizde, bellidir ki kastedilen o kitab›n yazar›n›n anlatmak istedi¤idir. Yoksa bu ifadeden, kitab›n bizzat
kendisi, sayfalar› ve mürekkebiyle, düﬂünmüﬂ de birﬂeyler anlatmak istiyor
gibi bir anlam ç›kmayaca¤› aç›kt›r. (Böyle bir anlam ç›karmak ise, o kiﬂinin
ak›l sa¤l›¤›nda ciddi bir bozukluk oldu¤unun belirtisidir.)
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Ayn› ﬂekilde, kitab›n pekçok yerinde kulland›¤›m›z; "ister", "karar verir",
"hesaplar" gibi ifadeler de olaylar›n tarif ve tasvirini pratik hale getirmek için
seçilmiﬂ ifadelerdir. Kelimelere amaçlanan anlamlar› d›ﬂ›nda yanl›ﬂ anlamlar
yüklemek, insan› köklü yan›lg›lara sürükler. Belli ki isteyen, karar veren irade, bu bilinçsiz molekül y›¤›nlar› de¤ildir. Bu özellikler, ancak bu molekül y›¤›nlar›na böyle ﬂuurlu, hesapl› hareketleri yapt›ran ve bunlar› yapt›klar› iﬂe
uygun olarak yaratan gücün, yani Allah'›n Kendisi’ne ait özelliklerdir. ‹steyen
de, karar veren de, yapt›ran da Allah't›r.
Bu tür kavramlarla uzaktan yak›ndan ilgisi kurulamayacak maddelerin
böyle ola¤anüstü iﬂler gerçekleﬂtirmeleri, insan›n bunlar›n arkas›ndaki gerçek
güç ve ak›l sahibini daha kolay ve rahat fark edebilmesi içindir.
Buraya kadar anlatt›klar›m›z, hücrede ve insan bedeninde gerçekleﬂen
mucizelerden sadece birkaç›d›r. Bunlar› gören vicdanl› bir insan, kendi yarat›l›ﬂ›ndaki mükemmelli¤i fark edebilir ve Allah'› tan›yarak O'na yak›nlaﬂabilir.
Bilinç ve vicdan sahibi bir insan; “bu mükemmel sistemin neden, niçin var
edildi¤i, bunlar› kimin yapt›¤›” sorular›n› soracakt›r. Böyle bir sistemin insan
vücudunda trilyonlarca hücrenin her birinde teker teker iﬂlemesinin tek bir
amac› vard›r: ‹nsan›n, Allah'›n sonsuz akl›n›, ilmini, gücünü, yarat›ﬂ›ndaki
sonsuz mükemmelli¤i ve kendi üzerindeki yak›n takibini fark edip anlayabilmesi... ‹nsan anlamal›d›r ki; Allah’›n izni ve bilgisi olmaks›z›n, de¤il bir insan›n yürümesi veya konuﬂmas›, o insan›n tek bir hücresinin içindeki bir molekül parças›n›n hareketi bile söz konusu olamaz.
Tek bir hücreye 5 milyar bilginin s›¤d›r›lmas›, dünyada baﬂka hiçbir mucize olmad›¤›n› varsaysak bile, bilinçli ve vicdanl› kiﬂi aç›s›ndan iman etmek
için yeterli bir delildir. Ancak yine ayn› delil; kendisine böyle bir bilgi geldikten sonra Allah'tan yüz çevirenlerin k›yamet günü azaba sürüklenmeleri için
bu kez aleyhlerinde olacakt›r.
Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, sonsuz delillerini yaln›zca bu küçücük hücrede de¤il evrenin her noktas›nda sergilemektedir. ‹man eden kiﬂi bu
delillerin çoklu¤uyla hidayetini art›rabilir. ‹nkar eden ise, tümünü inkar etmiﬂ
olman›n, onlar› "boﬂ ve bat›l" sayman›n karﬂ›l›¤›n› dünyada ve ahirette alacakt›r. Bir ayette ﬂöyle buyrulur:
“Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi aras›nda bulunan ﬂeyleri bat›l olarak yaratmad›k. Bu, inkâr edenlerin zann›d›r. Ateﬂten (görecekleri azabtan) dolay› vay o inkâr edenlere." (Sad Suresi, 27)
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rotein üretiminin nas›l baﬂlad›¤›n›, hangi süreçlerden geçilerek bu üretimin
gerçekleﬂti¤ini inceledik. Fakat herkes bilir ki, üretimin gerçekleﬂmesi için en
baﬂta gerekli olan ﬂey hammaddedir. Bu hammaddelerin de üretim sürecine
kat›labilmeleri için belli iﬂlemlerden geçip, rafine edilerek kullan›ma uygun
hale getirilmeleri gerekir. Örne¤in plastik gibi birçok ürün petrolden elde
edildikleri halde, üretim aﬂamas›na gelene kadar rafinerilerde, kimya laboratuvarlar›nda birçok ara iﬂlemlerden geçtikten sonra üretime haz›r hammadde
haline gelirler.
Ayn› teknolojinin daha geliﬂmiﬂi ise hücrede uygulan›r.
Hücredeki Laboratuvar
Hücreye giren besinler, çok kapsaml› kimyasal iﬂlemler sonucunda parçalanarak yeni üretimler için hammadde haline getirilirler. Böylece art›k yepyeni alanlarda kullan›labileceklerdir. Bu hammaddeler yaln›zca sentezlenecek
proteinleri oluﬂturacak aminoasitleri de¤il, hücrenin her türlü iﬂinde kullanaca¤› kimyasal maddeleri de içerir.
‹çinde bu iﬂlemlerin yap›ld›¤› "lizozom" adl› organel çok ileri bir kimya laboratuvar›n› and›r›r. Lizozomda yaklaﬂ›k olarak 36 farkl› enzim, farkl› besin
maddelerinin sindirimi için görev yapar. Örne¤in protein sindirimi için 5,
nükleik asitler için 4, polisakkaritler için 15, lipitler için 6, organik sülfatlar
için 2, organik fosfatlar için 4 ayr› enzim devreye girer. Tek bir enzimin bile
kimyasal yap›s›, fiziksel özellikleri, yapt›¤› karmaﬂ›k iﬂler ve inan›lmaz iﬂlem
h›z› düﬂünülürse, 36 farkl› enzimin yaklaﬂ›k 1 mikronluk (milimetrenin binde
biri) bir organelde görev yapmas›n›n ne kadar büyük bir mucize oldu¤u daha
iyi anlaﬂ›l›r. Bu kadar güçlü ö¤ütücülerin böylesine uyumla, hücreye de birbirlerine de hiçbir zaman zarar vermeden çal›ﬂ›rlar.
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Hücre ‹çi Ulaﬂ›m
Hücre içinde üretilen ürünlerin ve bu ürünlerin hammaddelerinin ulaﬂ›m›
da "endoplazmik retikulum" denilen kanallar sayesinde sa¤lan›r. (ﬂekil 4.1)
Protein üreten ribozomlar da genellikle bu ulaﬂ›m hatt›n›n yak›nlar›nda yerleﬂtirilmiﬂtir. T›pk› fabrikalar›n özellikle karayolu ve deniz yolu ba¤lant›lar›na
yak›n yerlerde kurulmalar› gibi.
granülsüz ER tüpleri

kesecik

yeni oluﬂan kesecik
oluﬂmak üzere
olan kesecik
endoplazmik
retikulum
üzerindeki
ribozomlar

a

Granüllü
endoplazmik
retikulum
aras›ndaki
b
boﬂluklar

c

Granüllü ER kanallar›n›n kesiti

0.5 μm

(ﬁekil 4.1) a) Hücre içinde madde ulaﬂ›m›n› sa¤layan endoplazmik retikulum. b) Üzerinde ribozomlar bulunan (granüllü) ER. c) Ribozomsuz ER'un kesiti.

Hücrenin Paketleme Sistemi
Hücre içindeki her ayr›nt›n›n büyük bir ak›l sonucu özenle yarat›ld›¤› ortadad›r. Bunun yeni bir örne¤ini, hücrenin içindeki "ambalaj tesisleri"ne göz
att›¤›m›zda görebiliriz.
Modern ticaret ve sanayide, üretilen bir mal için en önemli sorunlardan
biri paketlenmesi di¤eri de tüketiciye ulaﬂt›r›lmas›d›r. Özellikle g›da sanayisinde ürünün bozulmadan uzun süre dayanacak ﬂekilde paketlenmesi zorunludur. Günümüz teknolojisi bu problemlere ancak son bir kaç on y›lda çözüm bulabilmiﬂtir. Buna karﬂ›n hücrelerde üstün bir paketleme, ulaﬂt›rma, ve
depolama sistemi insano¤lunun yarat›ld›¤› andan beri binlerce y›ld›r, milyarlarca insan›n herbirinin trilyonlarca hücresinde her an iﬂlemektedir.
Bu paketleme iﬂini golgi cisimci¤i denilen bir hücre organeli gerçekleﬂtirir.
(ﬂekil 4.2) Salg›lanan maddeleri biriktirip, küçük kofullar halinde paketlenmesini sa¤lar. Paketlenen bu maddeler ihtiyaca göre ya saklanmakta ya da d›ﬂar› at›lmaktad›r.

Tomurcuklanan kesecik

Sisternal boﬂluklar

0.25 μm

(ﬁekil 4.2)
Golgi cisimci¤inin
elektron
mikrografi¤i

P‹NOS‹TOZ KESEC‹KLER‹
Golgi cisimci¤inden tomurcuklanan kofullar, taﬂ›d›klar› maddeleri hücre zar›na götürürler.
Hücrenin istemedi¤i veya vücudun ihtiyac› olan maddeler
d›ﬂ ortama at›l›rlar.

P‹NOS‹TOZ KESEC‹KLER‹
Sitoplazma içine d›ﬂ ortamdan
madde transferi yaparlar. Kesecikler hücre zar›ndan içeriye do¤ru tomurcuklanarak oluﬂurlar. Lizozoma geldiklerinde sindirim
enzimleri taraf›ndan içindeki
maddelerle birlikte ö¤ütülürler.

HÜCRE ZARI

L‹ZOZOM
‹çlerinde sindirim enzimleri bulunur. D›ﬂ ortamdan gelen makromolekülleri sindirerek hücrenin
ihtiyac› olan temel hammaddeleri
ortaya ç›kar›rlar. Hücreye giren
kesecik taﬂ›d›¤› maddeleri lizozoma getirir.

GOLG‹ C‹S‹MC‹⁄‹
Ulaﬂan proteinler ve lipitler burada depo edilir. ‹ﬂlevlerine göre s›n›fland›r›l›rlar. Daha sonra
ihtiyac› olan hücre organellerine depolanan maddeler gönderilir veya duruma göre vücudun ihtiyac› olan maddeler
hücre d›ﬂ›na b›rak›l›rlar.
TRANSFER KESEC‹KLER‹
Proteinler ve ya¤lar, transfer
kofullar› taraf›ndan, depolanacaklar› Golgi cisimci¤ine ulaﬂt›r›l›rlar.
ENDOPLAZM‹K RET‹KULUM
(ER)
Birçok protein granüllü ER'un
yüzeyinde bulunan ribozomlar
taraf›ndan üretilir. Düz ER ise
birçok lipit sentezler. Her iki
ürün ya d›ﬂar› salg›lan›r ya da
depo edilir.

Endoplazmik
Retikulum

M‹KRO C‹S‹MC‹KLER
T›pk› lizozom gibi sindirim enzimleri içerirler. Ya¤lar ve hidrojenperoksit gibi maddeleri sindirirler.

Proteinler DNA'da bulunan bilgiler do¤rultusunda üretilirler. Çekirdekte, sentezlenen RNA,
DNA'dan protein yap›m› için gerekli bilgileri al›r. Bu bilgileri ribozoma götürür ve orada protein
üretimi gerçekleﬂir. Endoplazmik
Retikulumun yüzeyinde bulunan
ribozomlarda üretilen proteinler,
Endoplazmik Retikulumun taﬂ›ma sistemine b›rak›l›rlar.

GRANÜLLÜ ENDOPLAZM‹K
RET‹KULUM

(ﬁekil 4.3)

(ﬁekil 4.4)

5. BÖLÜM

P

MUC‹ZE MOLEKÜLLER
PROTE‹NLER
roteinsiz bir yaﬂam mümkün de¤ildir. Çünkü proteinler hem vücudun temel
yap›taﬂlar›d›r hem de insan yaﬂam›nda son derece hayati öneme sahip olan
enzim ve hormonlar›n yap›lar›n› oluﬂtururlar. Enzim ve hormonlar vücutta
belirli görevlerde ve reaksiyonlarda uzmanlaﬂm›ﬂ karmaﬂ›k protein molekülleridir. Bunlar vücut içerisindeki koordinasyonun sa¤lanmas›ndan temel hayat fonksiyonlar›n›n sürmesine kadar birçok önemli görevi yürütürler.
Bu bölümde proteinlerin ola¤anüstü yap›lar›n› ve proteinlerden oluﬂan bu
mekanizmalar›n vücut içinde gerçekleﬂtirdikleri inan›lmas› zor iﬂlemleri inceleyece¤iz. Her an içimizde bu iﬂlemlerin milyarlarcas›n›n gerçekleﬂti¤i düﬂünülürse, insan vücudunun kavrama s›n›rlar›n›n ötesinde kompleksli¤e sahip
bir sistem oldu¤u daha iyi anlaﬂ›l›r.
Proteinlerin yap›s›nda 20 farkl› cins amino asit yeral›r. Asl›nda do¤adaki
bu yirmi çeﬂit amino asitin farkl› say›larda ve diziliﬂlerde s›ralanmas›ndan
sonsuz çeﬂitlilikte farkl› protein türü meydana gelebilir. Proteinleri bir zincire
benzetirsek, amino asitler bu zincirin halkalar›d›r. Canl› varl›klarda bulunan
protein türlerinin içerdikleri amino asit say›s› 100 ile 3000 aras›nda de¤iﬂir. Bir
proteini meydana getiren dizilimlerde, amino asitlerden birinin rastgele ç›kar›lmas›, eklenmesi ya da s›ras›n›n de¤iﬂtirilmesi genelde proteinin tamamen
iﬂe yaramaz, hatta zararl› hale gelmesine neden olur.
Amino asitlerin yer ve say›lar›n›n yan›s›ra, bu amino asitlerin oluﬂturdu¤u
proteinin üç boyutlu geometrisi de çok önemlidir. (ﬂekil 5.1) Amino asitler
do¤ru say› ve dizilimde biraraya gelmekle kalmaz, belli noktalarda bükülerek, proteinin görevini yerine getirebilmesi için sahip olmas› gereken üç bo-
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(ﬁekil 5.1) ‹nsan kan›nda bulunan hemeglobin
proteinin üç boyutlu yap›s›. Hemeglobin hayati
önemi olan oksijenin
kan yoluyla hücrelere
taﬂ›nmas›n› sa¤lar.

yutlu biçimini de belirlerler. Bunu sa¤lamak için bükülme noktalar›ndaki
amino asitler, belli bir aç›da bükülmeye imkan verecek ﬂekilde, di¤erlerinden
daha zay›f ba¤larla birbirlerine ba¤lan›rlar. E¤er böyle olmasa, tüm amino
asitler birbirlerine eﬂit kuvvetlerle ba¤lansalard›, dümdüz, vas›fs›z ve iﬂe yaramaz bir protein zinciri oluﬂacakt›.
Oysa üç boyutluluk, proteinler için çok önemli bir özelliktir. Özellikle enzimler, ancak sahip olduklar› üç boyutlu yap› sayesinde birtak›m reaksiyonlar› yönetir, denetler ya da h›zland›rabilirler. K›sacas›, do¤ru say› ve dizilim sa¤lansa bile, gereken geometrinin sa¤lanamamas› bir proteini iﬂlevsiz hale getirecektir. Bunun sa¤lanmas› içinse amino asitlerin aras›ndaki çekim kuvvetleri
bile ak›l almaz bir kontrol ve hassasiyetle teker teker ayarlanmakta, en ufak
bir ayr›nt› bile özel olarak belirlenmektedir. (ﬂekil 5.2)
Görüldü¤ü gibi tek bir protein molekülünün elde edilmesi bile, say›s›z iﬂlem ve denetimler sonucunda gerçekleﬂebilmektedir. Bugünün teknolojisiyle,
bir protein molekülünü laboratuvar ﬂartlar›nda bile yapay olarak sentezlemek
mümkün de¤ildir.
Ancak evrimciler, her zamanki vurdumduymazl›k ve körlükleri içinde,
böyle bir molekülün, ilkel dünya atmosferinde tesadüfler sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler.
ﬁimdi, bir proteinin tesadüfen oluﬂabilme ihtimaline ve bu imkans›zl›k
karﬂ›s›nda evrimcilerin içine düﬂtükleri çaresizli¤e bakal›m.
“Sonsuzda Bir ‹htimal”
Evrimin önde gelen savunucular›ndan Rus bilgini A. I. Oparin, “Origin of
Life” (Hayat›n Kökeni) isimli kitab›nda proteinlerin tesadüfen oluﬂmas›n›n
mümkün olamayaca¤›n› ﬂöyle anlatmaktad›r:
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Her biri belirli ﬂekillerde ve kendisine has bir tazda dizilmiﬂ bulunan binlerce
karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomu içeren bu maddelerin en basiti bile
son derece kompleks bir yap›ya sahiptir. Proteinlerin yap›s›n› inceleyenler için
bu maddelerin kendiliklerinden bir araya gelmiﬂ olmalar›, Romal› ﬂair Virgil'in
ünlü “Aeneid” ﬂiirinin etrafa saç›lm›ﬂ harflerden rastgele meydana gelmiﬂ olmas› kadar ihtimal d›ﬂ› gözükmektedir.10

Her ne kadar evrim yanl›s› bir görüﬂe sahip olsa da bu ünlü bilim adam›n›n yukar›daki ifadesi kendi savundu¤u teoriyi tamamen geçersiz k›lan bir itiraft›r. Ayn› zamanda evrimcilerin çeliﬂkili mant›k yap›s›n› ortaya koymas› aç›s›ndan da dikkat çekici bir örnektir. Çünkü gerçekten de bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi yazar›n dedi¤i gibi tamamen ihtimal d›ﬂ›d›r; ama evrimci bilim adamlar› bunu görmelerine ra¤men “tesadüfe” olan bat›l inançlar›ndan taviz vermemektedirler.
Türkiye'nin tan›nm›ﬂ bilim adamlar›ndan evrimci Prof. Dr. Nevzat Baban,
protein oluﬂumunda matematiksel olarak tesadüfün imkans›zl›¤›n› ﬂu ﬂekilde
belirtmektedir:
Molekül a¤›rl›¤› 34.000 olan, bileﬂiminde 288 amino asit bulunan ve 12 farkl›
amino asitten yap›lm›ﬂ teorik bir protein molekülünün 10 üzeri 300 farkl› yap›s› bulunabilece¤i hesaplanm›ﬂt›r. Bu farkl› ﬂekillerden birer molekülün bir araya gelmesiyle meydana gelecek kitlenin a¤›rl›¤› 10 üzeri 280 gramd›r. Halbuki
dünyam›z›n tüm kütlesinin sadece 10 üzeri 27 gram oldu¤u düﬂünülecek olursa.... Yap›s›nda, proteinlerin bileﬂiminde bulunabilen 20 amino asit türünden
hepsinin yer ald›¤› 61 amino asitten yap›lm›ﬂ polipeptidin izomer say›s› 5x10
üzeri 79 oldu¤u hesaplan›r... buna göre de kainattaki her atom baﬂ›na yukar›da
yap›s›n› aç›klad›¤›m›z 61 amino asitten oluﬂmuﬂ polipeptid molekülünün izomerinden 6 tanesinin düﬂece¤i anlaﬂ›l›r.11

Baban'›n da ifade etti¤i gibi, 61 amino asitten oluﬂan küçük bir proteinin
halkalar›n›n rastgele diziliﬂleri sonucunda ortaya ç›kacak varyasyonlar› oluﬂturmaya evrendeki toplam atom say›s› yetersiz kalmaktad›r. Kald› ki, ortalama
bir protein molekülü 61 de¤il, 400 amino asitten meydana gelir. Bunun bir di¤er anlam› da ﬂudur: Evrendeki bütün atomlar her iﬂi b›rak›p yaln›zca bu proteini oluﬂturmak için durmadan rastgele birleﬂseler, evrenin varoluﬂundan bu
yana geçen milyarlarca sene ve evrendeki tüm atomlar›n say›s› bir protein
molekülünün “tesadüfen” oluﬂabilme ihtimali için yetersizdir.
K›sacas›, 400 amino asitten oluﬂan ortalama bir protein molekülünün tesadüfen meydana gelmesi, tek kelimeyle, imkans›zd›r. Dahas›, canl›l›¤›n geliﬂiminde bir basamak daha ilerledi¤imizde, bu “imkans›z” kelimesinin bile yetersiz kald›¤›n› görürüz. Çünkü tek bir protein hiçbir ﬂey ifade etmemektedir.
ﬁimdiye kadar bilinen en küçük bakterilerden biri olan Mycoplasma Hominis
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(ﬁekil 5.2) Oksihemoglobin adl›
proteinin yap›s›

H 39'un bile, 600 çeﬂit proteine sahip oldu¤u görülmüﬂtür. Bu durumda, tek
bir protein için yapt›¤›m›z üstteki ihtimal hesaplar›n› 600 çeﬂit protein üzerinden yapmam›z gerekir. Bu durumda karﬂ›laﬂaca¤›m›z rakamlar, insan akl›n›n
alamayaca¤› boyutlara ulaﬂ›r.
Bir tanesinin bile tesadüfen oluﬂmas› imkans›z olan bu proteinlerden ortalama bir milyon tanesinin tesadüfen uygun bir ﬂekilde biraraya gelip eksiksiz
bir insan hücresini meydana getirmesi ise, milyarlarca kez daha imkans›zd›r.
Kald› ki hücrenin yap›s›nda proteinlerden baﬂka karbonhidrat, lipit, su, elektrolitler (anyon ve katyon) ve vitaminler bulunmakta ve hepsi birçok farkl› organelin içinde yap›taﬂ› ve yard›mc› moleküller olarak kullan›lmaktad›r.
Bu hücrelerden 100 trilyonunun tesadüfen oluﬂup, insan›n iç ve d›ﬂ organlar›n› kusursuz olarak meydana getirecek bir biçimde ve düzende birleﬂmesinin ne denli imkans›z bir ﬂey oldu¤unu anlatmak için, ne yaz›k ki uygun bir
kelime bulmak mümkün de¤il.
Görüldü¤ü gibi evrim, yegane “aç›klamas›” olan tesadüf iddias›yla, de¤il
hücre, hücredeki milyonlarca proteinden tek birinin oluﬂumunu bile izah etmekten acizdir. Daha protein safhas›n› bile çözmekten aciz oldu¤u halde hayat›n ve canl›lar›n nas›l ortaya ç›kt›¤› konusunda senaryolar yazmaya çal›ﬂan
bir teorinin ciddiyeti ve güvenilirli¤i ise ortadad›r.
Canl›l›¤›n hangi aﬂamas› ya da hangi parças› ele al›n›rsa al›ns›n, söz konu-
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su “tesadüf” iddias› bir “deli saçmas›”na dönüﬂmektedir. Örne¤in, Levo (sol
elli) proteinleri ele alal›m.
Bütün amino asitlerin ana gövdesini bir karbon atomuna ba¤l› hidrojen
ve bir azot atomundan meydana gelen bir bölüm teﬂkil eder. Bu gövdenin
yap›s› bütün amino asitlerde t›pat›p ayn›d›r. Ancak bu gövdeye eklemlenen
ve “R grubu” ad›yla an›lan ek bir parça vard›r ki, bu grup her amino asitte
farkl›d›r. Amino asite kendine has özelli¤ini veren de bu R grubudur. R grubu
atomlar›, yap› olarak ana gövdenin sa¤ veya sol taraf›nda bulunabilir. Bunlardan, R grubu sol tarafta bulunanlara L-levo (sol elli) amino asitleri, sa¤ tarafta
bulunanlara ise D-dextro (sa¤ elli) amino asitleri ad› verilir. Ve her iki çeﬂitin
de oluﬂma ihtimali % 50'dir. Ayn› molekülün sa¤-elli ve sol-elli biçimlerine
birbirlerinin “optik izomerleri” ad› verilir. Optik izomerlerin aras›ndaki fark,
bir cisim ile o cismin aynadaki görüntüsü aras›ndaki fark gibidir. Ayn› atomlardan, ayn› parçalardan, benzer bir düzende meydana gelmelerine ra¤men
bu moleküller, ayn› sa¤ el ile sol el gibi, üç boyutta simetrik bir yap›ya sahiptirler.
Cans›z dünyada bu izomerlerden eﬂit miktarlarda (% 50-50 oran›nda) bulunur. Ve insan bedeninde kullan›lan 20 temel amino asitten herbiri do¤ada
levo ya da dextro biçimlerinde bulunabilir.
Ancak yap›lan incelemelerde ﬂaﬂ›rt›c› bir gerçek ortaya ç›km›ﬂt›r: En basit
organizmadan en kompleks organizmaya kadar bütün bitki ve hayvanlardaki
proteinler, sadece levo amino asitlerinden meydana gelmiﬂlerdir. Hatta baz›
deneylerde bakterilere dextro amino asitlerinden verilmiﬂ, ancak bakteriler
bu amino asitleri derhal parçalam›ﬂlar, baz› durumlarda ise bu parçalardan
yeniden kendi kullanabilecekleri levo amino asitlerini inﬂa etmiﬂlerdir
Evrimciler, böyle özel ve bilinçli bir seçicili¤i hiçbir ﬂekilde aç›klayamamaktad›rlar. E¤er canl›l›k rastlant›larla oluﬂmuﬂ olsa, bu seçicili¤in var olmamas› gerekti¤ini gösteren ortada yeteri kadar sebep vard›r. Tabiatta her iki
cins amino asit de eﬂit miktarda bulunmakta ve her iki gruptan da amino asitler, bir di¤eriyle mükemmel bir ﬂekilde birleﬂme yapabilmektedir. Öyleyse,
bütün canl› organizmalardaki proteinlerin sadece levo amino asitlerinden
oluﬂmas› nas›l aç›klanabilir?
Sizin de fark etti¤iniz gibi, proteinlerin bu yeni özelli¤i, evrimcilerin “tesadüf” açmaz›n› daha da içinden ç›k›lmaz hale getirmiﬂtir: Anlaml› bir proteinin
meydana gelmesi için az önce de anlatt›¤›m›z gibi, yaln›zca bunu oluﬂturan
amino asitlerin belli bir say›da, kusursuz bir dizilimde ve özel bir üç boyutlu
tasar›ma uygun olarak birleﬂmeleri art›k yeterli olmayacakt›r. Bütün bunlar›n
yan›nda, bu amino asitlerin hepsinin sol elli (levo) olanlar aras›ndan seçilmiﬂ
olmas› ve içlerinde bir tane bile sa¤ elli amino asit bulunmamas› da zorunlu-
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dur. Bu da tesadüf kavram›n› bir kez daha devre d›ﬂ› b›rakan bir durumdur.
Bu durum evrimin gözü kapal› bir savunucusu olan Britannica Bilim Ansiklopedisi'nde ﬂöyle ifade edilir:
Asl›nda, yeryüzündeki tüm canl› organizmalardaki amino asitlerin tümü proteinler gibi karmaﬂ›k polimerlerin yap› bloklar›, ayn› asimetri tipindedir. Adeta tamamen sol-ellidirler. Bu, bir bak›ma, milyonlarca kez havaya at›lan bir paran›n
hep tura gelmesine, hiç yaz› gelmemesine benzer. Moleküllerin nas›l sol-el ya
da sa¤-el oldu¤u tamamen kavran›lamaz. Bu seçim anlaﬂ›lmaz bir biçimde, yeryüzü üzerindeki yaﬂam›n kayna¤›na ba¤l›d›r.12

Bir para milyonlarca kez havaya at›l›p da, hep tura geliyorsa, bunu tesadüfle aç›klamak m›, yoksa, birinin bilinçli bir ﬂekilde havaya at›lan paraya
müdahale etti¤ini kabul etmek mi daha mant›kl›d›r? Cevap ortadad›r: bilinçli
bir müdahale vard›r. Ancak evrimciler, bu aç›k gerçe¤e ra¤men, s›rf Allah'›n
canl›lar üzerindeki hakimiyetini kabul etmek istemedikleri için, tesadüfe s›¤›nmaktad›rlar. Bu ise, az önce belirtti¤imiz gibi, bir saplant›dan baﬂka birﬂey
de¤ildir.
Amino asitlerdeki sol-ellilik olay›na benzer bir durum, nükleotidler yani
DNA ve RNA'n›n yap›taﬂlar› için de geçerlidir. Örne¤in canl› organizmalarda
bulunan bütün amino asitlerin tersine bunlar, yaln›zca sa¤-elli olanlar›ndan
seçilmiﬂlerdir.
Sonuç olarak; yaﬂam›n kayna¤›n›n tesadüflerle aç›klanmas›n›n mümkün
olmad›¤›, baﬂtan beridir inceledi¤imiz olas›l›k hesaplar› ile kesin olarak ispatlanmaktad›r: 400 amino asitten oluﬂan ortalama büyüklükteki bir proteinin,
sadece L-amino asitlerden seçilme ihtimalini hesaplamaya kalksak, 2 üzeri
400, yani 10 üzeri 120'de 1'lik bir ihtimal elde ederiz. Bir karﬂ›laﬂt›rma yapman›z için, evrendeki elektronlar›n say›s›n›n bu say›dan çok daha küçük bir say›, yaklaﬂ›k 10 üzeri 80 oldu¤unu da belirtelim. Bu amino asitlerin gereken
dizilimi ve iﬂlevsel biçimi oluﬂturma ihtimalleri ise, çok daha büyük rakamlar›
do¤urur. Bu ihtimalleri de ekler ve olay› birden fazla say›da ve çeﬂitte proteinin oluﬂmas›na uzatmaya kalkarsak, hesaplar tamamen içinden ç›k›lamaz hale gelir. Tüm bunlar›n ard›ndan, son bir hat›rlatma daha yapmak gerekiyor.
Yukar›da anlatt›¤›m›z tüm imkans›zl›klar› bir an için bir kenara b›rak›p, yine de yararl› bir protein molekülünün “tesadüfen” kendi kendine oluﬂtu¤unu
varsayal›m. Ancak bu noktada da evrim bir kez daha bata¤a saplan›r. Çünkü
bu proteinin varl›¤›n› sürdürebilmesi için, o anda içinde bulundu¤u do¤al ortamdan yal›t›l›p çok özel ﬂartlarda korunmas› gereklidir. Aksi takdirde, bu
protein dünya yüzeyindeki ﬂartlar›n etkisiyle parçalanacak ya da baﬂka amino
asitler ve kimyasal maddelerle birleﬂerek özelli¤ini kaybedecek, yarars›z, hatta zararl› bir madde haline dönüﬂecektir.
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Buraya kadar anlatt›klar›m›z, hayat›n kökeninde, canl› bir hücrenin meydana gelmesi için gerekli proteinlerin oluﬂumunda, evrimci iddialar›n kesinlikle ç›kmazda oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. O halde karﬂ›m›zdaki tek gerçek
ﬂudur: Tüm bu ola¤anüstü dengeleri kuran ve sistemin iﬂlemesini devam ettiren, gerekli tüm maddeleri gereken yerlerde var eden ve böylece proteinleri yaratan sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah't›r.
Enzimler
Vücudumuzun içinde her saniye birçok karmaﬂ›k olay meydana gelmektedir. Bunlar o kadar ayr›nt›l›d›rlar ki, hemen her aﬂamalar›nda, bütün karmaﬂay› denetleyen, düzeni sa¤layan, ve olaylar› h›zland›ran “süper denetleyiciler”in müdahalesine ihtiyaç duyulur: Enzimler... Her canl› hücre, herbiri kendi özel iﬂini yapan, örne¤in besin maddelerini parçalayan, besinlerden enerji
üreten, basit moleküllerden zincir yap›m›n› sa¤layan ve bunlar gibi say›s›z iﬂler yürüten binlerce enzim bulundurur.

(ﬁekil 5.3)
1) Enzim etkileyece¤i maddenin üzerine ﬂekilde temsil edildi¤i gibi tam olarak oturur.
2) Enzim tepkimeye girece¤i maddeye uygun ﬂekilde üç boyutlu olarak kusursuz yarat›lm›ﬂt›r. T›pk› bir anahtar ile anahtar deli¤inin uyumu gibi.
3) Madde üzerinde yap›lmas› gerekli iﬂlem-

leri yapar ve her basamakta ATP enerjisi
kullan›r.
4) Etkidi¤i maddeyi yepyeni yap›ya soktuktan sonra kendisi bu iﬂlemden hiç etkilenmeden yeni bir tepkimeye tekrar haz›r hale
gelir.
ﬁekiller enzim ile etkidi¤i madde aras›ndaki
uyumun anlaﬂ›labilmesi için verilmiﬂtir.
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E¤er bu enzimler olmasa, en basitinden en karmaﬂ›¤›na kadar hemen hiçbir fonksiyonunuz çal›ﬂmaz, ya da dururcas›na yavaﬂlard›. Sonuç her iki halde de ölüm olurdu. Nefes alamaz, birﬂey yiyemez, sindiremez, göremez, konuﬂamaz k›saca yaﬂayamazd›k.
Enzimlerin olaylar› h›zland›rmas›n› günlük hayattan bir örne¤e uyarlayabiliriz. E¤er “enzimsiz” kalma gibi bir durumla karﬂ›laﬂ›lsa; normal ﬂartlarda
okunmas› birkaç saniye sürecek bir cümleyi okumak, yaklaﬂ›k on y›l sürerdi.
‹ﬂte enzimler vücuttaki tepkimeleri en az bu örnekteki kadar h›zland›rmaktad›rlar. Enzimlerin, protein sentezinden, enerji üretimine kadar hücrenin bütün fonksiyonlar›nda hayati bir önemi vard›r.
Enzimle etkiledi¤i madde aras›ndaki iliﬂki, anahtarla kilit aras›ndaki iliﬂkiye benzetilebilir. Enzim ve onun birleﬂece¤i madde, üç boyutlu karmaﬂ›k bir
geometride birbirlerine kenetlenirler. (ﬁekil 5.3) Her ikisi de birbirlerine tam
bir uyum gösterecek ﬂekilde özel olarak yarat›lm›ﬂlard›r. (ﬁekil 5.4) Dahas›,
bu uyum çok etkileyici bir h›z içinde iﬂler. Bu h›z o kadar baﬂ döndürücüdür
ki, bir enzim bazen bir saniyede 300 maddeyle belirli bir s›raya uygun olarak
teker teker birleﬂir, o maddeyi istenen forma sokar, sonra da ayr›l›r. (ﬁekil 5.5)
K›sacas›, hücre enzimler sayesinde yaﬂamaktad›r. Ancak enzimler de hücrede üretilmektedir. Her hücre kendi ihtiyac› olan enzimi, gerekli gördü¤ü
miktarda, kendisi üretir.
Bütün bunlar, bir insan›n akl›nda sorular uyand›rmal›d›r: Bir hücre nas›l
olur da bir ﬂeyi gerekli görebilir, ihtiyac›n› nas›l hesaplar? Birçok karmaﬂ›k iﬂi
yapan, bir robottan daha h›zl› çal›ﬂan enzim denilen makineleri hücre kendisi mi tasarlam›ﬂt›r? Bu plan› yapan ak›l nerededir?
Bilinçli bir insan›n varaca¤› cevap da bellidir. Tüm bunlar, “hücre” ad› verilen mikroskobik yap›n›n ve onun içindeki daha küçük parçalar›n eseri olaENZ‹M

ENZ‹M

de¤iﬂime
u¤rat›lacak
molekül

molekül
de¤iﬂime
u¤rad›ktan
sonra

(ﬁekil 5.4) Bir enzim(heksokinaz) ve etkidi¤i madde aras›ndaki üç boyutlu kusursuz uyumu gösteren ﬂekil. Heksokinaz enzimi ATP molekülünü ADP'ye, ADP'yi ATP'ye çevirir. Birinci karede
enzim de¤iﬂime u¤rataca¤› molekül üzerine bir kal›p gibi kapan›r. ‹kinci karede enzimin parçalar› birbirlerinden ayr›l›r ve molekül de¤iﬂime u¤ram›ﬂ bir ﬂekilde ortama b›rak›l›r.
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Etkilenen moleküller

ENZ‹M

ENZ‹M

ENZ‹M

de¤iﬂime u¤rayan
bölüm

(ﬁekil 5.5) Enzim etkidi¤i iki farkl› molekülü birbirlerine kenetler ve yeni bir molekül inﬂa eder.
Reaksiyon sonunda yap›s›n› aynen koruyarak yeni moleküllere etkiyecek haz›r hale gelir. Enzim ve
moleküller aras›ndaki iliﬂki son derece k›sa sürer.

mazlar. Gerçek çok aç›kt›r: Bütün bunlar Allah'›n “..herﬂeyi birbiriyle
uyumlu olarak, çeliﬂki ve uygunsuzluk olmaks›z›n yaratmas›...” (Mülk
Suresi, 3) sonucunda gerçekleﬂmektedir.
Hormonlar
Çok hücreli organizmalar olan hayvanlar ve insanlar farkl› yap› ve görevleri olan hücrelerden meydana gelmiﬂlerdir. Vücudun bütünlü¤ü, bu hücreler
aras›ndaki karmaﬂ›k fakat son derece uyumlu iliﬂkilere ba¤l›d›r. ‹nsan vücudundaki 100 trilyon hücre sanki birbirlerini tan›yormuﬂças›na hareket ederler.
Kendilerine ayr›lm›ﬂ özel görevleri, sonuna kadar, hiçbir ihmal ve gevﬂeklik
göstermeden yerine getirirler. ‹ﬂte bu mükemmel koordinasyonda hormon
denilen mesaj taﬂ›y›c›lar hücrelere emir taﬂ›makla görevlidirler. Vücudun büyümesi, üremenin düzenlenmesi, vücuttaki iç denge, sinir sistemindeki koordinasyon ve daha birçok iﬂlem hormonlar›n ilgili hücrelere ulaﬂt›rd›klar› mesajlar sonucunda gerçekleﬂir. Görünmez bir ak›l, hormonlar vas›tas›yla hücrelere emirlerini bildirir. Sizin haberiniz bile olmadan içinizde muhteﬂem bir
emir-komuta sistemi oluﬂturulmuﬂtur. (ﬂekil 5.6)
Bu büyük ak›l, yine sizin bilginiz d›ﬂ›nda içinizdeki herﬂeyi kontrol alt›nda
tutar. Bu sistemde sizin hiçbir söz hakk›n›z yoktur. Örne¤in vücudunuzun
büyümesi: Siz ne kadar isteseniz de boyunuzu oldu¤undan fazla uzatamazs›n›z. Ne yaparsan›z yap›n içinizdeki hücrelere “bölünün, ço¤al›n ve beni büyütün” gibi bir emir veremezsiniz. Ancak hücreler, sizin için belirlenmiﬂ olan
boyu ve vücut ﬂeklini bilirler ve o belirli ﬂekle ulaﬂ›ncaya kadar ço¤alarak vücudu büyütürler. Sonra da tam gerekti¤i anda büyümeyi durdururlar.
Elbette hücreler bunlar› kendi ak›l ve iradeleri ile gerçekleﬂtiremez. Onlara bu kusursuz emir komuta zincirini ilham eden ve görevlerini eksiksizce yerine getirmelerini sa¤layan Yüce Allah't›r.
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K›lcal Damar

K›lcal Damar

1.Protein hormonu molekülleri
k›lcal damarlardan hücre
aralar›nda bulunan s›v›ya geçiyor.

1. Steroid hormonu molekülleri
k›lcalkan damarlar›ndan
hücrelerin aralar›nda bulunan
s›v›ya geçiyor.

PLAZMA
ZAR›
Hedef hücrenin
zar›nda bulunan aktive olmam›ﬂ reseptör.

2. Hormon hedeflenen
hücrenin zar›ndan
hücrenin içine girer.

3. Hormon hücre
çekirde¤ine girerek reseptör moleküle
ba¤lan›r.
2. Hormonun reseptöre
ba¤lanmas›yla belirli enzimler harekete geçiyor.

4. Hormon-reseptör ikilisi,
üretimi istenen
proteinin genini
harekete geçirir.

3. AMP molekülü
yeni enzimleri aktive ediyor.

A

Çekirdek

reseptör
molekül

5. ‹stenen proteinin geninde
bulunan bilgiler,
mRNA'yla sitoplazmaya geçer

4. Harekete geçen enzimler,
hücre aktivitesinde
de¤iﬂimlere neden olur.
(Örne¤in, özel moleküllerin
hücre zar›ndan aktif
taﬂ›nmas›)

Sitoplazma

mRNA'n›n
yaz›l›m›

B
A

Yüzey reseptörleri

Yüzey reseptörlerini
etkiyen hormonlar

(ﬁekil 5.6)
(ﬁekil 5.6) a) Birinci hücrede düﬂük konsantrasyonda Ca+ iyonu
mevcut. Hücre zar›nda bulunan
reseptörlere belirli hormonlar›n(peptid, protein hormonlar›
veya epinefrin gibi hormonlar)
ba¤lanmas›yla hücre Ca+ iyonunun konsantrasyonunu art›rma
emri al›r.
b) Kan yoluyla, taﬂ›y›c› proteinlerle taﬂ›nan baz› hormonlar(steroidler, tiroksin) hücrenin içine
nüfuz eder. Hormonlar hücre çekirde¤inde bulunan özel reseptörlere ba¤lanarak belirli genlerin okunmas›n› sa¤larlar. Böylece istenen proteinler üretilir.

Düﬂük
konsantrasyonda Ca+

B

Yüksek
konsantrasyonda Ca+

Kandaki taﬂ›y›c›
proteinler

Hormon
Reseptörler
Çekirdek

Reseptörler-hormon bileﬂik yap›s›
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Esrarengiz kontrol
Vücudunuz üzerindeki denetimsizli¤inizi bir baﬂka örnekle gösterelim.
Kandaki ﬂeker miktar›n›n belirli limitler içinde olmas› insan yaﬂam› için
zorunludur. Ama günlük hayatta ﬂekerli g›dalar yerken bu hassas dengenin
hesab›n› siz yapamazs›n›z elbette. Ancak “sizin ad›n›za” bu hesap yap›l›r. Kan›n›zdaki ﬂeker miktar› yükseldi¤inde pankreas ad› verilen organ›n›z insülin
denilen özel bir madde salg›lar. Bu madde karaci¤er ve vücuttaki di¤er hücrelere kandaki fazla ﬂekeri geri çekip depolamalar›n› emreder. Kandaki ﬂeker
oran›, böylece hiçbir zaman tehlikeli bir düzeye ç›kmaz.
ﬁimdi isterseniz bir deneme yap›n. Kendi kendinize emir verin ve baﬂta
karaci¤erinizdekiler olmak üzere vücudunuzdaki hücrelere “kan›mdaki ﬂekeri geri çek” komutunu verin. Onlar da sözünüzü dinleyip ﬂeker depo etmeye
baﬂlas›nlar!... ﬁüphesiz böyle bir ﬂey yapamazs›n›z.
B›rak›n onlar› kontrol etmeyi, günlük hayatta sizin ne pankreastan ne insülinden ne de karaci¤erden haberiniz olmaz. Kan›n›zdaki ﬂekerin yükseldi¤ini fark etmezsiniz, hatta önünüze farkl› ﬂeker oranlar› olan iki ﬂiﬂe kan konulsa aradaki fark› anlayamazs›n›z. Bunun için laboratuvarlara, geliﬂmiﬂ aletlere ihtiyac›n›z vard›r. Ama hiçbir zaman görmedi¤iniz ve bilmedi¤iniz baz›
hücreleriniz, kandaki ﬂekeri bu laboratuvar ve aletlerden daha hassas ﬂekilde
ölçer ve ne yap›lmas› gerekti¤ine karar verirler. Sonra gerekli tedbirler al›n›r,
hücreler kandaki ﬂekeri tan›y›p, ay›rt edip, yakalarlar. Yedi¤i bir pasta yüzünden k›sa bir sürede ﬂeker krizine girip ölmesi iﬂten bile olmayan insan, bu
mükemmel sistem sayesinde hayatta kal›r.
Peki bu mükemmel sistemi kime borçludur?
Her zamanki gibi evrimciler bu sistemin evrim süreci içinde "tesadüfen"
oluﬂtu¤unu iddia ederler.
Ancak bu iddiay› kabul etmek ak›l ve mant›k çerçevesinde mümkün gözükmemektedir; çünkü evrimin di¤er iddialar› gibi bu da tek kelimeyle bir
safsatad›r.
Evrim, insan vücudunun milyonlarca y›ll›k bir süreç içinde bugünkü haline geldi¤ini öne sürer. Bu, ﬂu demektir: ‹nsan bedenindeki organlar›n bir k›sm›, bir zamanlar yoktu, ancak daha sonra evrimleﬂerek oluﬂtu. Bu durumda,
kandaki ﬂeker dengesini kontrol eden pankreas›n ve onun salg›lad›¤› insülinin de evrimin aﬂamalar›ndan birinde oluﬂtu¤unu varsaymam›z gerekir.
Ancak bu elbette ki evrimciler aç›s›ndan bir mant›k hezimetidir. Çünkü
pankreasa ve insüline sahip olmayan bir insan bedeninin yaﬂam›n› sürdürmesine olanak yoktur. Pankreas› olmayan bir yar›-insan›n milyonlarca y›l önce
dünya üzerinde gezindi¤ini varsayal›m. Baﬂ›na ne gelirdi?.. Cevap basittir;
buldu¤u ilk ﬂekerli g›dadan, örne¤in bir ﬂeker kam›ﬂ›ndan bolca yerdi ve he-

76

HÜCREDEK‹ MUC‹ZE

men orac›kta ﬂeker komas›na girerek ölürdü. Ayn› ﬂey, tüm öteki hemcinslerinin de baﬂ›na gelir, hepsi, nedenini anlayamadan, ﬂeker komas›ndan ölürlerdi.
Biz yine de bir k›sm›n›n çok “bilinçli” bir diyet yaparak -asl›nda bu mümkün de¤ildir, çünkü yedi¤imiz besinlerin çok büyük k›sm›nda ﬂeker vard›rhayatta kald›¤›n› varsayal›m. O zaman ﬂu soruyla karﬂ›laﬂ›r›z: Acaba bu “insan›n sözde atalar›”, pankreasa ve insüline nas›l sahip oldular?
Acaba günlerden bir gün bir tanesi ç›k›p; “art›k bu ﬂeker sorununu çözmemiz gerek, iyisi mi midenin alt›nda bir yere bir organ koyal›m da bu organ
kandaki ﬂekeri dengeleyen bir hormon salg›las›n” m› dedi? Ve sonra kendisini
zorlayarak midesinin alt›nda gerçekten de bir pankreas m› oluﬂturdu? ‹nsülinin nas›l bir formüle sahip olmas› gerekti¤ini hesaplay›p sonra da bu formülü
pankreasa m› ö¤retti?
Yoksa, günlerden bir gün, çok “baﬂar›l›” bir mutasyon oldu da, bu pankreas› olmayan sözde yar›-insan canl›lardan birinin DNA's›ndaki bir bozulma sonucunda, ortaya birden bire tüm mükemmel fonksiyonlar›yla bir pankreas ve
insülin hormonu mu ç›kt›?.. Ancak böyle bir mutasyonun oluﬂmas› mümkün
de¤ildir; çünkü önceki bölümlerde de belirtti¤imiz gibi mutasyonlar›n böyle
yararl› etkileri yoktur. Üstelik böyle bir olay›n meydana geldi¤ini varsaysak
bile yine de bu, söz konusu yar›-insanlar› hayatta tutmak için yeterli olamazd›. Çünkü bir de, kandaki ﬂeker oran›n› sürekli olarak kontrol alt›nda bulunduracak, gerekti¤inde pankreasa insülin salg›lama komutu yollayacak, gerekti¤i kadar insülinin salg›lanmas›ndan sonra da “dur” emri verecek bir karar
mekanizmas›n›n beynin bir köﬂesinde bir baﬂka “tesadüf” sonucunda oluﬂmas› gerekiyordu.
“Evrimsel mant›k” ile düﬂünülmüﬂ olan bu iki “aç›klama” da elbette mant›ks›zd›r. Evrimcilerin inanc› ise tam bu anlatt›¤›m›z ﬂekildedir. Ancak bunun
ne denli büyük bir yalan oldu¤unu kendileri de bildiklerinden, bu konular›
gündeme getirmemeyi ve mümkün oldu¤unca geçiﬂtirmeyi tercih ederler.
Evrimsel mant›klar›n insülin örne¤inde aç›kça ortaya ç›kan bu sefaleti, bizi tek bir sonuca ulaﬂt›r›r: ‹lk insan›n da aynen bizimki gibi bir pankreas› vard›. Bu organ›n “evrimleﬂmiﬂ” olmas› hiçbir ﬂekilde mümkün de¤ildir.
Kuﬂkusuz insülin örne¤i, vücuttaki di¤er organlar, binlerce hormon, yüzlerce farkl› sistem ve say›s›z iﬂlem için de kullan›labilir. Çünkü vücudun içinde, en az insülin kadar, hatta daha da hayati binlerce hormon ya da enzim
vard›r. Bunlar›n her biri, insan›n yaﬂam› için “olmazsa olmaz” ﬂartlard›r ve ço¤u insülin dengesinden çok daha karmaﬂ›kt›r. Örne¤in kan bas›nc›n› (tansiyonu) ayarlayan sistem, pankreas sisteminden çok daha kompleks hesaplar
ve iﬂlemler içermektedir.

0.001 m.

1 metre

0.0001 m.

0.000000001 m.

0.00002 m.

0.000001 m.

0.00000001 m.

(ﬁekil 5.7) ‹nsan derisinden, o deriyi oluﬂturan hücrelere, hücrelerden, hücre içindeki herhangi bir organele, bu organelin zar›ndan, bu zar›n üzerindeki proteinlere ve proteinleri oluﬂturan moleküllere kadar,
her aﬂamada Allah'›n mutlak hakimiyeti ve kontrolü vard›r. Kimi zaman kendisini Allah'a karﬂ› ba¤›ms›z
gören insano¤lu e¤er kendi yarat›l›ﬂ›n› incelerse, Allah'›n bu hakimiyetini çok daha iyi görür.
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Asl›nda vücudun hangi organ›na bak›lsa, ayn› durumla karﬂ›laﬂ›r›z. Böbrekleri olmayan bir insan, en fazla üç gün yaﬂar. Akci¤eri olmayan ise bir-iki
dakikadan fazla dayanamaz. Sindirim sistemi olmayan, hatta yaln›zca ince ba¤›rsa¤› eksik olan bir insan›n bir hafta yaﬂamas› mucize olur. Karaci¤er, iki
yüze yak›n fonksiyonu ile eksikli¤ine bir iki saat dayan›labilecek bir organd›r.
Kalbin yoklu¤una, üç-beﬂ saniyeden fazla karﬂ› konulamaz. Beyni söylemeye
art›k herhalde gerek yok.
Bu organlar›n hiçbiri, “evrim süreci” içinde “aﬂama aﬂama” geliﬂmiﬂ olamazlar. Hiçbir insan vücudu, kendisine “mutasyon sonucu” bir böbrek edinmek için milyonlarca y›l bekleyemez. Dolay›s›yla, ortada kesin bir gerçek vard›r. O da ilk insan›n, bizim bugün sahip oldu¤umuz vücut yap›s›n›n ayn›s›na
sahip oldu¤udur. Yani tüm canl›lar›n hakimi olan Allah insan›, kusursuz ve
eksiksiz bir bedenle birlikte yaratm›ﬂt›r.
‹nsan için geçerli olan bu durum, kuﬂkusuz tüm di¤er canl›lar için de geçerlidir. Dünya üzerinde gezen ilk kaplanla bugünkü aras›nda hiçbir fark
yoktur. Fil, balina, kartal ya da y›lan, Allah onlar› ilk kez ne ﬂekilde yaratm›ﬂsa, halen öyledirler.
Bilinmeyen U¤runa Harcanan Hayat
Daha önce de¤indi¤imiz ve evrim için kesin bir ç›kmaz oluﬂturan insülin,
vücut içindeki hormonlardan yaln›zca biridir asl›nda. Di¤er hormonlara ﬂöyle
bir bakt›¤›m›zda ise, en az insülin kadar çarp›c› ‘delil' lerle karﬂ›laﬂ›r›z.
Hücreler ürettikleri baz› enzimleri ve hormonlar› kendileri kullanmay›p
d›ﬂ ortama gönderirler. Bunlar, hücrenin tan›mad›¤› ve hiçbir zaman bilemeyece¤i kadar uzaktaki bambaﬂka hücreler taraf›ndan kullan›l›r. Mesafe o kadar uzakt›r ki, hücrenin boyutu düﬂünüldü¤ünde üretti¤i maddenin ald›¤› yol

Endokrin Sinyalleri

Kan damar›

Hedef hücre

(ﬁekil 5.8) Hormon salg›s›n› üreten hücreler, kendilerine göre binlerce kilometre uzakta bulunan hedef hücrelere tam olarak uygun ﬂekilde üretim yaparlar. ﬁekilde endokrin bezlerinde
üretilen hormonun, hedef hücrelere ulaﬂmalar› gösteriliyor.
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bizim boyutumuzda binlerce kilometre ile ifade edilebilir. Hücre büyük bir
özen ve zahmetle üretti¤i maddelerin nerede ve nas›l kullan›ld›¤›n› bilmez.
Ama bu bilinmeyen amaç u¤runa, ne iﬂe yarad›¤›n› bilmedi¤i karmaﬂ›k ürünleri bütün hayat› boyunca üretmeyi sürdürür. (ﬂekil 5.8)
Örne¤in beyinin hemen alt›nda bulunan hipofiz adl› bezdeki hücrelerin
ürettikleri özel bir hormon, böbrek faaliyetlerini düzenler. Hipofizdeki bir
hücre, böbre¤in nas›l birﬂey oldu¤unu, neye ihtiyaç duyaca¤›n› bilemez. Peki
hiç bilmedi¤i ve hayat› boyunca da bilemeyece¤i bir organ olan böbre¤in yap›s›na tam uygun özelliklerde bir maddeyi nas›l üretebilir? Bu sorunun tek
cevab›, kuﬂkusuz Allah'›n hipofiz bezini bu iﬂi yapabilmesi için yaratm›ﬂ oldu¤udur.
Hücredeki bu “bilinmeyen amaca yönelik” hormon üretimini bir örnekle
aç›klayabiliriz: Yüzlerce insan›n bir fabrikada oturup bütün hayatlar› boyunca
çok önemli bir elektronik aletin özel ve karmaﬂ›k bir devresini yapt›klar›n›
düﬂünün. Ama bu insanlar bir kez olsun ne bu aleti görmüﬂlerdir, ne de ne
iﬂe yarad›¤›n› bilirler. Hatta bu insanlar yaﬂad›klar› fabrikan›n d›ﬂ›nda hiçbir
ﬂey görmemiﬂlerdir. Bütün hayatlar›n› aday›p, binbir zahmetle ürettikleri bu
karmaﬂ›k devreleri fabrikan›n d›ﬂ›na b›rak›rlar. Birileri de bu devreleri al›p
binlerce kilometre ötedeki bir baﬂka fabrikada yeni baz› parçalarla birleﬂtirip,
söz konusu aleti oluﬂtururlar. Birinci fabrikadakiler, hayatlar›n› neye adad›klar›n› bile bilmeden, hiç yorulmadan, kusursuz bir itaatle yirmi dört saat çal›ﬂmaktad›rlar.
Böyle bir fabrikan›n nas›l oluﬂtu¤u sorusuna ise tek bir cevap verilebilir:
ﬁüphesiz, her iki fabrikay› da tan›yan ve yöneten bir irade, belli bir iﬂ bölümü
tasarlam›ﬂ ve birinci fabrikaya yaln›zca söz konusu elektronik devreyi üretme
görevi vermiﬂtir. Bu üretimin nas›l yap›laca¤›n› da çok ayr›nt›l› bir biçimde tarif etmiﬂ, ö¤retmiﬂtir. (Çünkü ortaya konan ürünün tümünü bilmeyen birinci
fabrikan›n, kendi karar›yla böyle bir üretim gerçekleﬂtirmesi mümkün de¤ildir). ‹ﬂte enzim ve hormon üreten hücreler de ayn› ﬂekilde çal›ﬂ›rlar. Hiçbir
zaman bilemeyecekleri bir yer için sürekli üretim yapar, tüm hayatlar›n› buna
feda ederler. En ufak bir bencillik, b›kk›nl›k ya da kapris yapmazlar, çünkü
onlara öyle ö¤retilmiﬂ, daha do¤rusu o iﬂi yapacak ﬂekilde yarat›lm›ﬂlard›r.
Evrendeki herkes ve herﬂey gibi onlar da alemlerin Rabbi olan Allah'›n emrine boyun e¤miﬂlerdir. Baﬂka seçenekleri de yoktur. Bir ayette, bu boyun e¤miﬂlik ﬂöyle ifade edilir:
... Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden boyun e¤miﬂlerdir. Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O,
bir iﬂin olmas›a karar verirse, ona yaln›zca “Ol” der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 116-117)

_

His-93

Heme

COO

His-64

H3N

+

(ﬁekil 11.3) Miyoglobin adl› proteinin üç boyutlu çizimi.

6. BÖLÜM

HÜCRE ZARI

B

aﬂlang›çta bilim çevrelerinde, en küçük canl› birimi olarak hücre kabul edilmekteydi. Ancak daha sonra, hücreyi çevreleyen ve hacim olarak ondan çok
daha küçük olan hücre zar› araﬂt›rmac›lar›n karﬂ›s›na adeta yeni bir canl› türü
olarak ç›kt›. Çünkü hücreyi çepeçevre saran bu zar bir canl›n›n, dahas› ﬂuurlu
bir canl›n›n, yani insan›n temel özelliklerinden olan karar verme, hat›rlama,
de¤erlendirme gibi özellikler göstermekteydi. Peki 1 mm'nin yüzbinde biri
kal›nl›¤›ndaki bir zar bu özelliklere nas›l sahip olmuﬂtu?
Hayat›m›z boyunca fark›nda olmadan yaﬂad›¤›m›z bu zardan 100 trilyon
tanesi her an vücudumuzda kararlar almakta ve ﬂu an dahi bunlar› uygulamaktad›r.
Hücre zar› hücrenin çevresini s›n›rlayan bir örtüdür. Ama görevi sadece
hücreyi sar›p kuﬂatmak de¤ildir. Bu zar, hem komﬂu hücrelerle iletiﬂimi ve
ba¤lant›y› sa¤lar, hem de en önemlisi, hücreye giriﬂ ç›k›ﬂ› çok s›k› bir ﬂekilde
denetler. O kadar incedir ki s›radan mikroskopla de¤il ancak elektron mikroskobuyla ay›rt edilebilir. Yap›s›n›n çift tarafl› ya¤ tabakas› ve tabaka üzerinde yer yer bulunan proteinlerden oluﬂtu¤u tesbit edilmiﬂtir. (ﬂekil 6.1) Sadece
su

su

ya¤
örtüsü

(ﬁekil 6.1) Kal›nl›¤› milimetrenin yaklaﬂ›k yüzbinde biri kadar olan hücre
zar›n›n fosfolipit yap›s›.
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Oligosakkarit grubu

tan›ma prokanal
teinleri proteinleri

HÜCRE YÜZEY‹

transfer
proteinleri

kolesterol
elektron
transfer proalg›lay›c› (reteinleri
septör) proteinler

fosfolipit

S ‹ TO P L A Z M A

(ﬁekil 6.2) Pankreas
hücresinin zar› (yanda). Bu zar›n mozaik
modele göre büyütülmüﬂ hali (üstte).

canl› özelli¤i göstermekle kalmay›p bu zar, sahip oldu¤u üstün karar verme
yetene¤i, haf›zas› ve gösterdi¤i ak›l yüzünden hücrenin beyni olarak kabul
edilir. ﬁimdi, ya¤ ve protein gibi ﬂuursuz moleküllerden oluﬂan bu ince örtünün baﬂard›¤› iﬂleri, yani kendisine “canl›” ve “ak›ll›” dedirten özelliklerini inceleyelim.
‹lk olarak bu kadar iﬂi baﬂarabilen hücre zar›n›n yap›s›na bir göz atal›m.
Zar çift tarafl›, hem içe hem d›ﬂa do¤ru dönük ya¤ moleküllerinden oluﬂan
uçsuz bucaks›z bir duvara benzer. Bu ya¤ parçac›klar›n›n aras›nda hücreye
giriﬂi ve ç›k›ﬂ› sa¤layan kap›lar ve zar›n d›ﬂ ortam› tan›mas›n› sa¤layan alg›lay›c›lar vard›r. Bu kap›lar ve alg›lay›c›lar protein moleküllerinden yap›lm›ﬂt›r.
Hücre duvar›n›n üzerinde yer al›rlar ve hücreye yap›lan tüm giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›
titiz bir biçimde denetlerler. (ﬂekil 6.2)
Kontrol Kimde?
Hücre zar›n›n ilk görevi hücrenin organellerini sararak bir arada tutmas›d›r. Ancak bundan çok daha karmaﬂ›k bir iﬂ daha yapar; bu organellerdeki iﬂlemlerin ve hücrenin yaﬂam›n›n devam edebilmesi için gerekli maddeleri d›ﬂ
ortamdan temin eder. Hücrenin d›ﬂ›ndaki ortamda say›s›z kimyasal madde
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vard›r. O, bunlar›n içinden hücrenin ihtiyaç duyduklar›n› tan›r ve yaln›zca onlar› içeri al›r. Son derece ekonomiktir; hücrenin ihtiyaç duydu¤u miktardan
fazlas›n› kesinlikle içeri almaz. Bu kadarla da kalmaz; bir yandan da hücrenin
içindeki zararl› art›klar› an›nda tesbit eder ve hiç zaman kaybetmeden d›ﬂar›
atar. Zar›n bir di¤er görevi de, beyinden veya vücudun çeﬂitli bölgelerinden
hormonlar vas›tas›yla taﬂ›nan mesajlar› an›nda hücrenin merkezine ulaﬂt›rmakt›r.
Belli ki, bu iﬂleri yapabilmesi için hücre içindeki bütün faaliyetleri ve geliﬂmeleri bilmeli, gerekli veya fazla olan maddelerin listesini ç›karmal›, stoklar› kontrol
alt›nda tutup, üstün bir haf›za ve karar verme yetene¤ine sahip olmal›d›r.
Acaba hangi “tesadüf” böyle “ak›ll›” bir ya¤ birikintisini meydana getirebilir?...
Tüm evrim teorisini tek baﬂ›na bir anda çökerten bu sorunun daha da ötesinde bir soru soral›m; Sözünü etti¤imiz iﬂlemler s›ras›nda ortaya ç›kan “ak›l”,
zara ait olan bir ak›l m›d›r?
Dikkat edin; bu sayd›klar›m›z› yapan bir bilgisayar veya robot de¤il, yaln›zca hücrenin etraf›n› çeviren, ya¤dan oluﬂan ve üzerinde yer yer protein
bulunan bir örtüdür. Bu kadar karmaﬂ›k iﬂi hatas›z yapabilen hücre zar›nda
bir düﬂünme merkezi veya beyin de aramaya kalkmay›n. Bulamazs›n›z. Çünkü, ad› üzerinde kendisi sadece bir ‘zar'd›r.
‹ﬂte, hiçbir düﬂünme kabiliyeti olamayacak böyle bir yap›da bu kadar üstün özellikler sergileyen Allah'›n, insanlara kendi varl›¤›n› kan›tlayan bu kadar aç›k bir delil daha sunmas›, göz göre göre O'nu inkar edenleri bir kez daha mazeretsiz b›rakmaktad›r.
Hücrenin Kap›lar›
Hücre zar›nda bazen bir pompa bazen de bir kap› gibi çal›ﬂan mekanizmalar vard›r. (ﬂekil 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7) Bunlar hücrenin ihtiyac› olan maddeleri tan›y›p, seçip, büyük enerji harcayarak bu maddeleri hücre içine sokarlar.
Bu tek cümleyle söylenip geçilebilecek bir ﬂey de¤ildir, çünkü bu iﬂlem s›ras›nda birçok mucize daha gerçekleﬂir. Bu transferlerdeki birçok olay›n s›rr›
halen çözülememiﬂtir. Hücrenin yaﬂam›n› devam ettirmesi için zarlardan geçmesi gereken maddeler aras›nda elektron ve hatta fotonlar, monatomik protonlar, ionlar, su gibi küçük moleküller, amino asit ve ﬂeker gibi orta boy moleküller, proteinler ve nihayet DNA gibi makromoleküler yap›lar bulunur. Bazen kap›n›n kendisinden çok daha büyük bir molekül yüksek enerjiler harcanarak, birçok enzimin yard›m›yla son derece özenli bir ﬂekilde hücrenin içine
al›n›r. Bazen geçirilecek madde geçece¤i kap›ya göre o kadar büyüktür ki, bu
i¤ne deli¤inden halat›n geçirilmesine benzer. Geçiﬂin sa¤lanmas› için delik
önce geniﬂletilir, sonra yine eski haline döndürülür. Bu iﬂlem esnas›nda, ne
kap›ya, ne geçen maddeye, ne de hücreye hiçbir zarar verilmez.

Hücre d›ﬂ› ortam
kanal proteinler

Taﬂ›y›c› proteinler

Ya¤
tabakas›

Elektro kimyasal
yükler

J‹
ER
EN

Sitoplazma
Serbest
difüzyon

Taﬂ›y›c›lar
yoluyla
difüzyon

Kanallar
yoluyla
difüzyon

Aktif Taﬂ›ma

Pasif Taﬂ›ma

(ﬁekil 6.3) Zar üzerindeki birbirinden farkl›
türde kap›lar, farkl› maddeleri, farkl› enzimler
yard›m›yla hücre içine al›rlar.
Genel olarak iki farkl› tip kap› proteini vard›r.
Birincisi enerji harcayarak (aktif taﬂ›ma) geçiﬂ
yap›lan kap›lar. Gerekli olan maddeyi seçip
içeri alan veya içerden d›ﬂar› atan taﬂ›y›c› proteinlerdir.

‹kinci tip kap›lar gerekli zamanlarda aç›l›p,
belirli maddelerin serbestçe geçebilmelerine
olanak tan›yan kanal proteinleridir. Bu geçiﬂ
s›ras›nda enerji harcanmaz . Baz› küçük maddeler ise hücre zar›ndan herhangi bir kap›ya
gerek kalmadan serbestçe geçebilirler. Buna
serbest difüzyon denir.

2

NA+

ADP

NA+

ATP
P

1

3

P
K+

NA+

P

4
6
K+

P

5
K+

(ﬁekil 6.4) Na-K pompas›n›n çal›ﬂma ﬂekli.
1) Hücre içerisindeki NA+ kendisine özel bölmeye yerleﬂiyor. 2) ATP enerjisi pompay› aktif
hale getiriyor. 3) Kap› aç›l›yor ve Na+ d›ﬂar›

at›l›yor. 4) D›ﬂ ortamda bulunan potasyum kendisine ait bölüme yerleﬂiyor. 5) ATP'den gelen
enerjiyle kap› bir kez daha çal›ﬂ›yor. 6) K içeri
al›n›yor.
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AÇIK

Kap›
DIﬁ ORTAM

Hücre
Zar›

Sitoplazma
hidrofobik
yüzey

hidrofobik
yüzey
iyon seçici filtre

(ﬁekil 6.5) Hücre zar› kanal›n›n aç›k ve kapal› halini gösteren ﬂema. Bu kanallar›n aç›k veya kapal› olmas›na neyin karar verdi¤i bilinmiyor.

Hücre d›ﬂ›
çözelti

‹ki zar aras›nda kalan bölge

d›ﬂ zar

kanal proteinleri

Periplazmik subsrat
ba¤lanma proteini ve
ba¤land›¤› çözelti

Serbest periplazmik
subsrat ba¤lanma
proteini.

iç zar

Taﬂ›y›c› protein

(ﬁekil 6.6) Baz› hücrelerde madde
al›ﬂveriﬂi birçok aﬂama sonucunda
meydana gelir. ﬁekilde çift katl›
hücre zar›na sahip bir bakterinin zar›ndan içeri madde al›n›ﬂ› gösterilmektedir. ‹lk zarda bulunan kanal
proteinlerinden geçen çözelti, periplazmik aral›kta bulunan bir protein taraf›ndan (periplazmik substrat
proteinleri) yakalan›r. Protein-çözelti ikilisi ikinci zarda bulunan seçici geçirgen bir kap›ya yap›ﬂ›rlar.
Proteinin yap›s›nda meydana gelen
de¤iﬂim, kat› maddenin geçirgen
kap›n›n içine girmesini sa¤lar. ‹kinci kap› da ATP hidrolizi adl› iﬂlemden ald›¤› enerjiyle maddeyi hücre
içine sokar.

Sitokrom

L proteini

lipit tabakas›

M proteini

sitoplazma

H proteini

(ﬁekil 6.7) Hücre zar›nda bulunan protein kap›lar son derece karmaﬂ›k ve üstün yap›dad›rlar. Farkl› görevler için farkl› kap›lar mevcuttur.ﬁekilde bir bakterinin (rhodopseudomonas viridis) fotosentetik reaksiyon merkezinin X-›ﬂ›nlar› yard›m›yla belirlenmiﬂ yap›s› görülmektedir. Bu kap›n›n
görevi ›ﬂ›k enerjisini elektron transferi için kullanmakt›r. Güneﬂ’ten gelen fotonun enerjisini al›p,
bir nanosaniye (saniyenin milyarda biri) içinde elektronu hücre zar›ndan içeriye büyük bir h›zla taﬂ›r. Hücre içine giren elektron di¤er elektron taﬂ›ma sistemleri taraf›ndan tepkimelere sokulmak
üzere yakalan›r.
Protein kompleksi dört farkl› proteinin (L,M,H ve sitokrom) birleﬂmesinden oluﬂmuﬂtur. Üstteki ﬂekilde elektronu taﬂ›yan proteinler koyu renkle gösterilmiﬂtir.
Tek bir elektronu tepkimeye sokmak için son derece geliﬂmiﬂ bir mekanizman›n, 1 metrenin ancak
ikiyüzellimilyonda biri kadar bir alanda kurulmuﬂ olmas› ve görevini saniyenin milyarda biri kadar
k›sa bir sürede yerine getirmesi tek baﬂ›na bir yarat›l›ﬂ delilidir.
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Hücrenin Yutmas›
Pinositoz ve Ekzopinositoz; Hücre, kendi zar›ndan kesecikler oluﬂturur. Bu
kesecikler sayesinde depolama ve ulaﬂt›rma iﬂleri yap›l›r. Pinositoz denilen iﬂlemde hücre zar› bir miktar içeri gömülür, oluﬂan çukurun içine hücre d›ﬂ›nda
bulunan moleküller girer. Bu çukur içeri do¤ru iyice çekilerek hücre içine al›n›r ve bir kesecik oluﬂturulur. Bir anlamda hücre ihtiyac› olan maddeleri yutar.(ﬂekil 6.8 ve 6.9-b)
Ekzopinositoz denilen iﬂlemde ise hücre, kendi içinde bir kesecik oluﬂturur. Art›k maddelerle doldurdu¤u bu keseci¤i hücre zar›ndan d›ﬂar› atar. Böylece keseci¤in taﬂ›d›¤› maddeler d›ﬂ ortama b›rak›lm›ﬂ olur.(ﬂekil 6.9-a)
Ekzopinositoz

Pinositoz

Besin

a

Lizozom

Lizozomlar
keseci¤i çevreliyor

(ﬁekil 6.8) Tek hücreli bir canl›
olan amipte görülen pinositoz. ‹çeri al›nan madde lizozomlarla çevrilerek sindiriliyor. (Lizozom: ‹çinde
sindirim enzimleri bulunan organel)

b
(ﬁekil 6.9)
a) Hücre içinde oluﬂturulan keseci¤in hücre zar›na kaynaﬂt›r›larak kesecik içindeki maddelerin d›ﬂar› at›lmas›.
b) Hücre zar›nda oluﬂturulan kesecik sayesinde hücrenin
gerekli maddeleri içeri almas›.

Kusursuz Uyum ve ‹ﬂbirli¤i
Vücuttaki trilyonlarca hücre birbirleriyle ak›l almaz bir iﬂbirli¤i içindedir.
Örne¤in saç tellerinizin hepsinin beraber uzamalar›n›n nedeni kafa derisi
hücrelerinin uyumundand›r.
‹ﬂte bu hassas iliﬂki, hücre zar›nda bulunan ve di¤er hücrelerle iliﬂkileri
sa¤layan özel proteinler ve kancalara benzeyen uzant›lar sayesinde olur. Bu
mekanizmalar henüz insan anne karn›nda bir cenin halinde iken oluﬂmaya
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baﬂlar. Bölünme s›ras›nda baz› hücreler bilinmeyen bir ﬂekilde aniden farkl›
proteinler üretmeye baﬂlarlar. Bu farkl› üretimin sonucunda hücreler aras›ndaki yap›sal farkl›l›klar ortaya ç›kar. Bu de¤iﬂimden hücre zar› da etkilenir ve
d›ﬂ yüzeyinde kancams› uzant›lar oluﬂur. Bu uzant›lar sayesinde ancak kendi
cinslerinden olan hücrelere tutunabilirler. Böylece milyarlarca benzer hücre
biraraya gelerek organlar› oluﬂtururlar.
Söz konusu kancalar›n neden ve nas›l oluﬂtuklar› sorusu ise evrim teorisinin bir baﬂka açmaz›d›r. Çünkü, bir kez daha görülmektedir ki; ortada bilinçli
bir yarat›l›ﬂ vard›r.
Organize 100 Trilyon ‹ﬂçi:
Bir otomobil fabrikas›n›n nas›l çal›ﬂt›¤›n› düﬂünelim. Fabrikadaki sözgelimi bin iﬂçinin hepsinin disiplin ve uyum içinde çal›ﬂmas› gerekir. Bu organizasyonu sa¤lamak için birçok denetleme sistemi ve emir-komuta zinciri kurulmuﬂtur. Her bölüm kendisinden istenen parçay› üretir. Örne¤in bir yerde
motor parçalar›, baﬂka bir bölümde ise kap›lar yap›l›r. Herkes, hangi ürünün
nerede kullan›laca¤›n› bilir. Herﬂey kontrol alt›ndad›r.
Ancak aç›kt›r ki, e¤er ayn› fabrikaya, araba üretiminden hiç haberi olmayan, alabildi¤ine cahil bin kiﬂi konursa ve bunlardan neyi nas›l üreteceklerini
kendilerinin bulmas› istenirse büyük bir kargaﬂa ve kaos ortaya ç›kar.
Buna karﬂ›n insan vücudunda bin de¤il, 100 trilyon “iﬂçi” büyük bir uyum
içinde çal›ﬂ›r. O halde bunlar, bir fabrikadaki iﬂçilerden çok daha bilinçli ve
e¤itimli olan hücrelerdir. Yaln›zca kendi içlerindeki mucizevi iﬂlemler de¤il,
birbirleri aras›ndaki koordinasyon da ayn› derecede göz kamaﬂt›r›c›d›r. Birbirlerini zarlar›ndaki tan›ma sistemleriyle tan›rlar. Mide hücresi mide hücresini,
saç hücresi saç hücresini tan›r.
Kaç›n›lmaz sorular yine karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r: ‹ki zar birbirini nas›l tan›r? Bu
iﬂçileri kim e¤itmiﬂtir? Nas›l olur da büyük bir sadakatle görevlerini yaparlar?
100 trilyon hücrenin her biri vücut için kendisinden istenileni yapar. Peki
her hücre her an ne yapmas› gerekti¤ini nereden bilir? Örne¤in bölünmenin
olmas› istenen bölgedeki hücrelere beyin “bölün” emri verir. Bunun için salg›lanan hormon denilen özel elçiler vard›r. Her hormon ilgili hücreye giderek
beynin mesaj›n› iletir. Elçi, hücreye geldi¤inde mesaj›n› hücre zar›nda bulunan alg›lay›c› proteine bildirir. Protein ald›¤› mesaj›, merkeze bildirir. Hücre
de bu emri anlar, karar al›p buna göre harekete geçer.
Peki yine size soral›m; bir ya¤ denizinin üzerindeki protein adas›n›n verilen emri anlamas›, bunu hücrenin merkezine bildirmesi, hücrenin bu emre
itaat etmesi ve ömrünü nerede kullan›laca¤›n› bilmedi¤i bir maddeyi üretmeye adamas› s›radan bir bilgi olarak karﬂ›lanabilir mi? Elbette karﬂ›lanamaz.
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Üstelik biraz önce de belirtti¤imiz gibi zar üzerinde bulunan yüzlerce geçiﬂ noktas›, alg›lay›c›lar, kontrolörler hepsi birbirlerinden haberli olarak, büyük bir uyumla hareket ederler.
Oysa bunlar›n hepsi bilinçsiz proteinlerdir. Hücre zar›n›n bu sayd›¤›m›z
özelliklerini kendi kendine elde etmedi¤i, bu sistemin baﬂka biri taraf›ndan
yarat›ld›¤› aç›kça ortadad›r.
Böyle bir sistem elbette ki bir amaçla yarat›lm›ﬂt›r. Bundaki amaç, insan›n
kendisini yaratan sonsuz merhamet ve ﬂefkat sahibi Allah'›n varl›¤›n› daha iyi
anlayabilmesidir. Vicdan ve ak›l sahibi bir insan, bu delilleri görür ve Allah'›
daha iyi tan›r. Kuran’da müminlerin söz konusu bak›ﬂ aç›s› ﬂöyle anlat›l›r:
ﬁüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›ﬂ›nda, gece ile gündüzün ardarda geliﬂinde temiz ak›l sahipleri için gerçekten ayetler vard›r. Onlar, ayakta
iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve göklerin ve yerin
yarat›l›ﬂ› konusunda düﬂünürler. (Ve derler ki:) “Rabbimiz, Sen bunu
boﬂuna yaratmad›n. Sen pek Yücesin, bizi ateﬂin azab›ndan koru.” (Al-i
‹mran Suresi, 190-191)

S›cak Savaﬂ, Yak›n Temas
‹nsan vücudunun ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde gözle görülmeyen büyük bir savaﬂ
yaﬂan›r. Bu savaﬂ her gün, her dakika, hatta her saniye sürmektedir. Çat›ﬂma,
vücudu koruyan hücrelerle vücuda d›ﬂardan giren mikroplar ve virüsler aras›nda olur. Savaﬂ›n en ﬂiddetli geçti¤i an, yak›n temas durumudur.
Bu yak›n temas an›nda baz› özel savunma hücrelerinin zarlar› önemli bir
role sahiptirler. Savaﬂ›n ön saflar›nda görev yapan bu hücreler, her türlü yabanc› maddeyi yakalay›p yutmakla görevlidirler. Bunu da zarlar› sayesinde
yaparlar. Savunma hücrelerinin zarlar› vücuda girmiﬂ olan zararl› yabanc›
maddeleri tesbit ederler. Zar›n uzant›lar› gerekti¤i zaman uzayarak bakterileri,
mikroplar› yakalar. (ﬂekil 6.10) Düﬂman yakaland›ktan sonra da zar›n içinden
geçirilerek, hücre taraf›ndan yutulur. Hücre zar› bu savaﬂta düﬂman› tan›m›ﬂ,
yakalam›ﬂ ve yutmuﬂtur. Hücre, düﬂman› sindirir ve aç›¤a ç›kan maddeleri
tekrar kullanarak vücuda yararl› hale getirir. Bazen de özel baz› hücreler yabanc› maddeye yap›ﬂ›r ve onu hareketsiz k›larlar. Böylece düﬂman› savaﬂç›
hücrelere deﬂifre ederler. Bu savaﬂ›n basamaklar› elbette burada yaz›ld›¤› kadar yal›n de¤ildir. Her basamakta haber alma, de¤erlendirme, ve arﬂivleme
gibi üstün “istihbarat” tekniklerinden yararlan›l›r.
Görüldü¤ü gibi ortada son derece kompleks bir savaﬂ mekanizmas› ve
son derece üstün bir teknoloji iﬂlemektedir. ‹nsan akl›n›n, ﬂu ana kadar ulaﬂt›¤› son geliﬂmelerle bile bir taklidini üretemedi¤i bu mekanizma binlerce y›ld›r
ayn› mükemmellikte çal›ﬂmas›n› sürdüregelmektedir. Öyleyse ne gibi bir so-
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nuca varmal›y›z? Acaba mikroskopla bile zor görülebilen ve büyük bölümü
ya¤ moleküllerinden ibaret olan hücre zar›, insano¤lundan daha m› ak›ll›d›r?
Yoksa bu zar da, en üstün, en ak›ll› oldu¤unu iddia eden insan da, kendilerinden çok daha üstün bir akl›n kendilerine ilham ettiklerini mi yerine getirmektedirler? ‹ﬂte gerçek budur ve bunun aksini iddia eden birisi hücrenin akl›n›n kendi akl›ndan daha üstün oldu¤unu da kabul etmek zorundad›r.
Baz› kimseler de bütün olay› beyne ba¤lay›p, “iﬂte emirleri veren bir beyin
var, herﬂeyi o idare ediyor” gibi bir ç›kar›m yaparak kendilerince bütün olaylar›n aç›klamas›n› yakalad›klar›n› zannederler. Bu basit mant›kla büyük bir
s›rr› çözdü¤üne inanan kiﬂi, gerisini art›k düﬂünmeye gerek duymaz. O an
için rahatlam›ﬂt›r. Kendisini rahats›z eden vicdan›n› bir süre için bast›rm›ﬂt›r.
Daha fazla kurcalarsa yine içinden ç›kamayaca¤› sorularla karﬂ›laﬂaca¤›n› anlar: “Beyin denen bu organ da ayn› hücrelerden meydana gelmiyor mu? “Beynin verdi¤i emirleri beyindeki bu mikroskobik ya¤ ve protein y›¤›nlar› m› kararlaﬂt›r›yor? E¤er öyleyse beynin hangi hücreleri emir veriyor? Yoksa bir k›sm› biraraya gelip ortak kararlar m› al›yorlar? Bu ak›ls›z, ﬂuursuz hücreler biraraya gelince birdenbire, haber alma, karar verme, emir verme gibi soyut kavramlar› nereden ö¤reniyorlar ve kusursuzca uygulamaya baﬂl›yorlar?..

(ﬁekil 6.10) Fagositoz olarak adland›r›lan olayda makrofaj çok say›daki bakteriyi yutmak
için uzan›yor.
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(ﬁekil 6.11) Makrofajlar vücudun savunma sisteminde
ön saflarda savaﬂan askerlerdir. Kandaki her türlü yabanc› maddeyi yutar ve sindirirler. Di¤er bir görevleri
düﬂmanla karﬂ›laﬂt›klar›nda
yard›mc› T hücrelerini olay
yerine ça¤›rmakt›r. Soldaki
foto¤rafta bir makrofaj,
uzant›s›n›n yard›m›yla bir
bakteriyi yakalamaya çal›ﬂ›rken görülüyor. Yukar›dakinde ise makrofaj vücuda
giren ya¤ damlac›klar›n›
yutmaya çal›ﬂ›yor.

‹nsan daha tek bir hücre halindeyken ve ortada beyin diye birﬂey yokken,
bu hücrenin bölünmesini, bölünen hücrelerin farkl›laﬂmas›n›, aralar›ndaki
ak›l almaz koordinasyonu hangi beyin yönetiyor? Annesinin beyni mi? Oysa
annenin kan› bile bebe¤inkiyle kar›ﬂm›yor... Diyelim yine kanaati gelmedi.
Peki, d›ﬂ döllenme yoluyla, daha tek bir hücre halindeyken geliﬂimine kavanozda baﬂlayan bir “tüp bebek” emirleri hangi beyinden al›yor. Ya da tavu¤un üstüne oturup ›s›tt›¤› döllenmiﬂ bir yumurta, minik bir civciv olana kadar
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hangi beyin taraf›ndan yönetiliyor? Tek bir hücreden civcivi ya da insan yavrusunu beyniyle birlikte yaratan baﬂka bir gizli beyin mi var?...
‹ﬂte inkarc› insan düﬂünmeye baﬂlad›¤›nda bu gibi sorularla karﬂ›laﬂaca¤›n› ve sonunda yine karﬂ›s›nda Allah'›n apaç›k varl›¤›n› ve üstün yarat›ﬂ›n› bulaca¤›n› anlar. Bu yüzden olaylar› derinlemesine ve geniﬂ bir perspektifle düﬂünmekten sürekli kaçar.
Çünkü inkar›n mant›¤› sürekli olarak Allah'la karﬂ›laﬂmaktan kaçmaya,
O'nu hat›rlatan, O'na götüren, O'nun varl›¤›n› ispatlayan herﬂeye gözünü kapamaya ve O'nun yerini dolduraca¤›n› sand›¤› en ufak bir ihtimale bile can
havliyle sar›lmaya dayan›r. Bu nedenle Allah'› tan›mayan inkarc›, ister istemez
kendi yarat›l›ﬂ›n›, varl›¤›n› ve yaﬂam›n›n devam›n› trilyonlarca hücreye, hatta
bunlar› da oluﬂturan moleküllere ve atomlara ba¤lamaktad›r ya da di¤er deyimle bütün bunlar›n say›s› kadar ilahlar edinmiﬂtir.
Yukar›da anlatt›¤›m›z kusursuz koordinasyonu sa¤layan ve kayna¤›n› görünürde hiçbir yerde bulamad›¤›m›z emirlere gelince, bu emirlerin nereden
ve niçin geldi¤i bir ayette ﬂöyle bildirilmektedir:
Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bunlar›n
aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n herﬂeye güç yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle herﬂeyi kuﬂatt›¤›n› bilmeniz, ö¤renmeniz için. (Talak Suresi, 12)

7. BÖLÜM

ANNE KARNINDAK‹
GEL‹ﬁ‹M

H

erkesin hayat›nda çok ilginç bir olay mutlaka vard›r. Fakat bu olay ne kadar
ilginç olursa olsun baﬂ›m›zdan geçen ve ﬂu an ço¤u kimsenin fark›nda bile
olmad›¤› büyük maceraya göre çok daha basittir. O olay›n baﬂlad›¤› gün, hayat›n›zdaki en önemli gündür. Okula baﬂlad›¤›n›z gün, iﬂe girdi¤iniz gün, evlendi¤iniz gün, ve bunlara benzer bütün günlerden çok daha önemli bir gündür. O gün, "bölünmeye" baﬂlad›¤›n›z gündür.
ﬁu an kaç yaﬂ›n›zda olursan›z olun, ﬂu an›n tarihinden yaﬂ›n›z› ve yaklaﬂ›k
dokuz ay› daha ç›kart›rsan›z o bölünme gününe ulaﬂ›rs›n›z. O tarihte siz tek
bir hücreden ibarettiniz. Annenizin karn›nda yeni döllenmiﬂ tek bir yumurta
hücresi, ﬂu an "ben" dedi¤iniz ﬂeyi oluﬂturuyordu. (ﬂekil 7.1) Derken bölündünüz, iki yeni hücre oldunuz. Sonra yine bölündünüz, dört hücre oldunuz.
Bu bölünmeniz h›zla devam etti. Bir süre sonra -ad›na embriyo denen- bir et
parças› oldunuz. Sonra kemikleriniz, damarlar›n›z, kalbiniz, deriniz, gözünüz,
kula¤›n›z, iç organlar›n›z oldu. Bir süre sonra kalbiniz atmaya baﬂlad›. Görür,
iﬂitir, hisseder, konuﬂur ve düﬂünür oldunuz. (ﬂekil 7.2 - 7.3).
Ve bunlar›n hepsi, gözümüzle bile göremedi¤imiz bir hücrenin bölünmeye baﬂlamas› sonucunda ortaya ç›kt›. Yeryüzünde yaﬂayan canl›lar›n hepsi,
insan bedeninden bir ata, file ya da bir sivrisine¤e kadar hepsi, bir zamanlar
tek bir hücreden ibaretlerdi. Ama her seferinde o tek bir hücre bölünerek ço¤ald› ve sonuçta o ilk hücreden 100 milyon kat daha büyük, 6 milyar kat daha a¤›r olan insanlar dünyaya gözlerini açt›lar.
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(ﬁekil 7.1) Yeni döllenmiﬂ yumurta hücresi ve üzerindeki spermler.

‹nsana "ﬁekil ve Suret" Verilmesi
Üstteki sat›rlarda sözünü etti¤imiz "bölünme" süreci, kuﬂkusuz basit bir iﬂ
de¤ildir. Bölünerek ço¤alman›n gerçekleﬂmesi için, ilk hücrenin kendinin
kopyas›n› yapmas›, bu kopyalar›n da s›ralar› gelince bölünüp benzer kopyalar üretmeleri, böylelikle zamanla ayn› hücreden milyonlarca kopya meydana
gelmesi gerekir. Fakat tüm bu süreç, göründü¤ünden daha karmaﬂ›k ve esrarengizdir. Çünkü bölünme sürecinin bir aﬂamas›nda, kopyalanan hücrelerden
baz›lar› nereden geldi¤i anlaﬂ›lamayan bir emirle di¤er kardeﬂlerinden farkl›laﬂmaya ve tümüyle de¤iﬂik bir yap› kazanmaya baﬂlarlar. Bu ﬂekilde, ortak
bir ana hücreden gelen hücreler, bölünme süreci içinde zamanla farkl›laﬂ›p
ayr› ayr› dokular› ve organ sistemlerini meydana getirirler. Kimi ›ﬂ›¤a karﬂ› duyarl› göz hücrelerini, kimi karaci¤er hücrelerini, kimi s›ca¤›, so¤u¤u ya da ac›y› alg›layan sinir hücrelerini veya ses titreﬂimlerini hissedecek hücreleri oluﬂtururlar.
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Peki nas›l böyle bir iﬂbölümü oluﬂmaktad›r; bir hücre, kendi kendine göz hücresi
olmaya karar veremeyece¤ine göre, bu karar kime aittir?
Bu hücrelerin sahip olduklar› DNA, yani
genetik bilgi ayn›d›r. Aradaki fark ise ürettikleri proteinlerdedir. Farkl› proteinleri üreten iki hücre, yap› olarak da farkl›laﬂ›r. Bu
kardeﬂ hücreler ayn› hücreden oluﬂtuklar›,
ayn› genetik bilgiye sahip olduklar› halde
nas›l olur da birden farkl› proteini üretip
farkl› yap› ve özellikler sergilemeye baﬂlarlar? Tamamen birbirlerinin kopyas› olduklar› halde birbirlerinden farkl› proteinler üretmeleri emrini kim vermiﬂtir?
Kuﬂkusuz tüm bu sorular aç›kça bir yarat›l›ﬂ›n var oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Nitekim Kuran'da, bizlere insan›n yarat›l›ﬂ›
ﬂöyle aç›klan›r:
Andolsun, Biz insan›, süzme bir çamurdan yaratt›k. Sonra onu bir su damlas›
olarak, savunmas› sa¤lam bir karar yerine yerleﬂtirdik. Sonra o su damlas›n›
bir alak (embriyo) olarak yaratt›k; ard›ndan o alak'› (hücre toplulu¤u) bir
çi¤nem et parças› olarak yaratt›k; daha
sonra o çi¤nem et parças›n› kemik olarak yaratt›k; böylece kemiklere de et
giydirdik; sonra bir baﬂka yarat›ﬂla onu
inﬂa ettik. Yarat›c›lar›n en güzeli olan
Allah, ne Yücedir. (Müminun Suresi,
12-14)

‹ﬂte insan hücrelerinin bölünme süreci
s›ras›nda mükemmel bir hesap ve uyumla
insan bedenini oluﬂturmalar›n›n s›rr›, üstteki
ayetlerde anlat›lan yarat›l›ﬂ s›rr›ndan,
Allah'›n sonsuz gücünden kaynaklanmaktad›r. Her hücre, Allah'›n kendisine ay›rd›¤›
görevi yerine getirmekte, O, kendisine "Ol"
emri ile neyi olmay› emrettiyse, o hale gel-
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(ﬁekil 7.2)
a) Dört haftal›k embriyo, yedi
milimetre
boyunda.

b) Embriyo
beﬂinci haftan›n sonunda, oniki milimetre boyunda.

c) Embriyo
dokuzuncu
haftas›nda.

d) Embriyo
onalt›nc›
haftas›nda.
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mektedir. Bu nedenledir ki, insan›n vücudu, Allah'›n iradesi ile, hiç bir iradesi olmayan hücreler taraf›ndan kusursuz olarak meydana getirilir. Hücreler
bölünerek ço¤al›r ve eksiksiz bir insan burnu, eli, göz kapa¤› ya da böbre¤i
meydana getirirler. Gerekti¤i kadar ço¤al›r, tam zaman›nda da dururlar. Bu
hücrelerin kontrolsüz bir ﬂekilde ço¤almaya devam etmemeleri, örne¤in insan burnunu bir fil hortumu kadar yapmamalar›, üzerlerindeki kontrolün
apaç›k göstergesidir. Yani bu bilinçsiz varl›klar›n hummal› bölünmesi sonucunda, ortaya hem iç organlar› hem de d›ﬂ görünümü aç›s›ndan kusursuz bir
insan ç›kmas›, Allah'›n sonsuz kudredinin delillerindendir.
‹nsan› yaratan irade bu hücrelere ait de¤ildir. Yaratan ancak Allah't›r ki,
tüm evreni kendine boyun e¤dirdi¤i gibi, insan bedenindeki en küçük parçay› da emrine boyun e¤dirmiﬂtir. Nitekim, Kuran'da da ﬂöyle buyrulur:
ﬁüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiç bir ﬂey gizli kalmaz. Döl yataklar›nda size diledi¤i gibi suret veren O'dur. O'ndan baﬂka ilah yoktur; üstün
ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. (Al-i ‹mran Suresi, 5-6)

Bir baﬂka ayette, insanlara ﬂöyle bildirilmektedir:
Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina k›ld›; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) k›ld› ve size
güzel-temiz ﬂeylerden r›z›k verdi. ‹ﬂte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne Yücedir. (Mümin Suresi, 64)

Baﬂka ayetlerde ise Allah ﬂöyle buyurmaktad›r:
Ey insan, ‘üstün kerem sahibi' olan Rabbine karﬂ› seni aldat›p-yan›ltan
nedir? Ki O, seni yaratt›, ‘sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir
itidal üzere k›ld›. Diledi¤i bir surette seni tertib etti. (‹nfitar Suresi, 6-8)

‹nsan apaç›k bir biçimde Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r. Her nereye baksa,
bu yarat›lm›ﬂl›¤›n izlerini görebilir. Oysa, insan›n zihnini bulan›klaﬂt›ran ve
onu bu büyük gerçe¤e karﬂ› kör eden, üstteki ayette bildirildi¤i gibi "aldat›pyan›ltan" bir ﬂeyler vard›r. Evrim, iﬂte bu "aldat›p-yan›lt›c›"lar›n önde gelenlerindendir. Ancak evrenin en büyük gerçe¤ini reddetmeye çal›ﬂan bu teori,
canl›l›¤›n her aﬂamas› ele al›nd›¤›nda, do¤al olarak bir kez daha çökmektedir.
Üstte de¤indi¤imiz hücre bölünmesi süreci de bunlar›n biridir. Evrimin ›srarl› savunucular›ndan Alman bilim adam› Hoimar von Ditfurth, anne karn›ndaki esrarengiz geliﬂmeden ﬂöyle bahseder:
Tek bir yumurta hücresinin bölünmesinin, nas›l olup da birbirlerinden öylesine farkl›laﬂm›ﬂ say›s›z hücrenin do¤uﬂuna yol açt›¤›, bu hücreler aras›nda kendili¤inden olan iletiﬂim ve iﬂbirli¤i, bilim adamlar›n›n ak›l erdiremedi¤i olaylar›n baﬂ›nda gelmektedir. Bugün olup biteni az çok aç›klayabilecek kuramsal
çat›lar oluﬂturulsa da, olay bütünüyle bir sorular yuma¤›ndan oluﬂmaktad›r.13

Von Ditfurth, evrimin hezimetini gizlemek için gerekli "kuramsal çat›lar"›n
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varl›¤› gibi anlams›z bir ekleme yapsa da,
olay›n evrim taraf›ndan asla aç›klanamad›¤›n› kabul etmek zorundad›r. Evrimin
di¤er önde gelen savunucular› da, tek bir
hücrenin geliﬂerek farkl› farkl› organ ve
dokular› oluﬂturup 100 trilyon hücreli bir
insan haline gelmesini aç›klayamamakta,
bu mucizeyi evrimin karanl›k bir noktas›
olarak tan›mlamaktad›rlar.
Hayati Karar
Üstte, hücrelerin bölünme ve farkl›laﬂma sürecinden ancak çok kaba hatlar›yla
söz ettik. Gerçekte olay çok daha karmaﬂ›k ve detayl›d›r.
(ﬁekil 7.3) 18. hafta sonunda
Bölünme sonucunda birbirinin ayn›s›
embriyonun boyu 18 cm.ye ulaﬂ›r.
iki hücre oluﬂur. (ﬂekil 7.4) O iki hücre de
büyüyüp bölünecek, birbirinin kopyas›
olan dört hücre oluﬂacak ve bu süreç böyle devam edecektir. E¤er bu "normal" süreç devam etse, anne karn›ndan bir bebek de¤il, büyükçe bir et parças› ç›kacakt›r.
Oysa baz› bölünmelerden sonra, yap› ve görev aç›s›ndan birbirlerinin
kopyalar› olmalar› gereken hücrelerden birinde adeta bir anahtar çevrilir. Ve
hücre bölünmeye devam etmek yerine birden, kendi yap›s›n› belirleyecek
özel bir protein üretmeye baﬂlar. Di¤er hücre ise ikiz kardeﬂinin aksine birﬂey
üretmez ve bölünmeye devam eder. Ondan dört beﬂ bölünme sonra oluﬂan
hücrelerden biri yine birden farkl›laﬂ›r. O da bambaﬂka bir protein üretmeye
baﬂlar. Böylece ayn› yap›daki hücrelerden, birbirinden farkl› özelliklere sahip
yüzlerce hücre oluﬂur.(ﬂekil 7.5)

10 μm

(ﬁekil 7.4) Bölünmekte olan hücreler birbirlerinden ayr›lmadan hemen önce.
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C‹NS‹: Basit pul ﬂeklinde
TANIM: Tek tabakal› hücre
topluluklar›
BULUNDU⁄U YER: K›lcal
damar duvarlar›, akci¤er
hava kesecikleri
‹ﬁLEV‹: Difüzyon

C‹NS‹: Basit kübik
TANIM: Tek tabakal›
kübik hücreler
BULUNDU⁄U YER:
Sindirim yollar› ve nefes borusu çeperleri
‹ﬁLEV‹: Salg›lama ve
absorbe etmek

BAS‹T EP‹TEL HÜCRE ÖRNEKLER‹
Elastik Fiber

Kollajen
Dokular

Kollajen
Dokular

Fibroblast

Fibroblast

C‹NS‹: Gevﬂek
BULUNDU⁄U YER:
Deri alt›, genellikle
mukoza
‹ﬁLEV‹: Destek ve esneklik sa¤lamak

C‹NS‹: S›k ve kalabal›k
BULUNDU⁄U YER:
Tendon, deri, böbrek
kapsülü
‹ﬁLEV‹: Destek ve elastiklik sa¤lamak

BA⁄LAYICI DOKU HÜCRELER‹

Kalp
hücresinin
geniﬂli¤i

Hücreler belirgin olmas›
için ayr› ayr›
gösterilmiﬂ

Çekirdek

C‹NS‹: ‹skelet kas›
TANIMI: Uzun, düzgün ve
tek çekirdekli hücreler
BULUNDU⁄U YER: Kemiklere ba¤l› kaslarda
‹ﬁLEV‹: Serbestçe hareket
yetene¤i sa¤l›yor.

‹SKELET KASI, DÜZ KASLAR VE KALP KASI HÜCRELER‹

C‹NS‹: Düz kaslar
TANIMI: Uzun, ince
kaslar
BULUNDU⁄U YER:
‹çi çukurumsu organlar
(örne¤in mide)
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C‹NS‹: Basit kolon ﬂeklinde
TANIM: Silindir ﬂeklinde
uzun hücreler.
BULUNDU⁄U YER: Sindirim yollar› ve nefes borusu
çeperleri.
‹ﬁLEV‹: Salg›lama ve absorbe etmek

Ya¤ Tanecikleri
Çekirdek
Plazma
Zar›

C‹NS‹: Ya¤ depolayan
BULUNDU⁄U YER:
Deri alt›, böbrek çevresi, kalp
‹ﬁLEV‹: Enerji rezervi,
izolasyon, depolama

Bitiﬂik
hücrelerin
ba¤lanma bölgesi

C‹NS‹: Kalp kas›
TANIMI: Uzun, çizgili kaslar
BULUNDU⁄U YER: Kalp
dokusu
‹ﬁLEV‹: Dolaﬂ›m sistemine kan pompalamak

(ﬁekil 7.5)
FARKLI HÜCRE ÇEﬁ‹TLER‹
Her biri ayn› tek hücreden oluﬂtuklar› halde, geliﬂme sonucunda farkl› özellik ve yap›da yüzlerce çeﬂit hücre oluﬂur. Kimi
kandaki oksijeni taﬂ›yacak k›rm›z› kan hücreleri, kimi ›ﬂ›¤› alg›layacak göz hücreleri, kimi
vücuttaki ya¤› depolayacak ya¤
hücreleri, kimiyse kalsiyum biriktirerek sertleﬂecek kemik
hücreleri olur. Her hücrenin
kendisine ait özel bir görevi vard›r. Peki hücreler kendilerine
ait görevleri nereden bilirler?
Hangi emir sayesinde birbirlerinden farkl›laﬂmaya baﬂlarlar?
Neden farkl› ürünler üretirler?
Yarat›l›ﬂtan baﬂka bir sebeple
sözü edilen olaylar› aç›klamak
mümkün de¤ildir.

100

HÜCREDEK‹ MUC‹ZE

Evrimcilerin kastetti¤i "bilim", tüm bu olaylar› gözlemleyebilir, ama mant›¤›n› aç›klayamaz. Evrimcilerin varl›¤›n› kabul etmek istemedikleri bir ‹rade, zaman› geldi¤inde hücreye
bölünmesini veya farkl›laﬂmas›n› emretmektedir. Buna karﬂ›n, kitab›n baﬂ›nda de¤indi¤imiz
uzaktan kumandal› araba örne¤inde oldu¤u gi(ﬁekil 7.6) K›rm›z› kan hücreleri
bi, evrimci gözlemledi¤i bu sürece saçma baz›
"aç›klamalar" getirir. Bu olaylara "tabiat mucizesi" ad›n› vermek gibi.
Farkl›laﬂma sürecinde hücreler adeta görevlerini biliyormuﬂças›na hareket ederler. Sadece
ürettikleri proteinler de¤il, kendi ﬂekilleri de
ilerideki görevlerine uygun olarak farkl›laﬂ›r.
Sinir hücresi olacak hücreler, elektrik sinyallerini iletebilmelerine imkan verecek ﬂekilde,
uzant›l› bir yap› kazan›rlar. (ﬂekil 7.7) Eklem
hücreleri ise bas›nca dayan›kl› olan küresel
ﬂekli seçerler.
Kemik hücreleri de di¤erleri gibi yine embriyo aﬂamas›nda oluﬂur. S›radan bir görünüme
sahip baz› hücrelerde, ortada hiçbir görünür
neden yokken kalsiyum birikmeye baﬂlar ve bu
sayede son derece sert bir doku geliﬂir. Bu sert
doku ola¤anüstü güçlüdür, kilolarca a¤›rl›¤› ömür boyu taﬂ›yabilecek nitelikte
yap›lm›ﬂt›r. K›r›ld›¤› zaman kendini yeniden onarabilir. Kendisine denk dayan›kl›l›ktaki bir maddeye göre çok daha hafiftir. ‹çindeki boﬂluklar hem hafif
hem de esnek ve dayan›kl› olmas›n› sa¤lar.
E¤er kemi¤in içinde bu boﬂluklar›n esneme pay› olmasa en ufak bir darbede k›r›l›rd›. Günümüzün modern inﬂaatlar›nda kullan›lan "kafes sistemleri"
kemikteki bu mükemmel yap›n›n basit bir taklidinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bunlar kemikte oldu¤u gibi, hem dayan›kl›l›¤›, hem de esnekli¤i sa¤larlar.
Önceden Bilinen An - Gelece¤i Görmek
Anne karn›nda zaman içinde meydana gelen farkl› hücrelerin embriyo geliﬂtikçe birbirlerine ihtiyaçlar› oldu¤u ortaya ç›kar. Kas hücrelerinin kendilerine oksijen taﬂ›yacak k›rm›z› kan hücrelerine ihtiyaçlar› vard›r. (ﬂekil 7.6) K›rm›z› kan hücrelerinin de var olmak için kemik ili¤i hücrelerine ihtiyaçlar› vard›r.

(a)

(d)

(c)

(b)
Dandrit

Dandrit

Alg›lay›c›
Hücre

Hücre Gövdesi

Kenar
uzant›

Akson Tepecikleri

Hücre Gövdesi
Akson

Akson

Hücre
Gövdesi
Ranvier
Dü¤ümü
Akson

Akson

Akson
Merkez
uzant›

Miyelin
k›l›f

Nöron-Kas
Ba¤lant›s›

Akson Terminalleri
Kas

Akson
Terminalleri

(ﬁekil 7.7) BELL‹ BAﬁLI S‹N‹R HÜCRELER‹.
Görüldü¤ü gibi sinir hücreleri de kendi aralar›nda görevlerine göre farkl› özelliklerde yarat›lm›ﬂlard›r. Sinir hücrelerinde sinyalleri ileten iki farkl› uzant› vard›r, akson ve dandrit. Dandritler gelen sinyali al›r, aksonlara iletir.
a) ‹¤nemsi dandritlere ve tek bir aksona sahip sinir hücresi.
b) Birçok dandrit ve tek aksona sahip bir beyin hücresi. Dandritler yüzlerce beyin hücresine
ba¤lan›rlar.
c) Kas Hücresini uyaran bir motor nöronu. Genellikle motor nöronlar›n›n, kendilerini uyaracaklar› hücreye ba¤layan tek aksonlar› bulunur.
d) Omurga sinir hücresi. Bu hücrelerin genellikle tek tip uzant›lar› bulunur. Birisi alg›lay›c›
hücrelerden gelen uyar›y› hücre gövdesine iletir, di¤eri gövdeden beyin veya omurili¤e taﬂ›r.
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Ama embriyonun geliﬂim evresinde ne kullanabilece¤i kas›,
ne de kasa ihtiyac› olaca¤› bir ortam vard›r. Ne de o kan hücrelerini taﬂ›yabilece¤i bir dolaﬂ›m sistemi vard›r. ﬁu hale anne karn›ndaki "et parças›" gelece¤i görmekte, ileride karﬂ›laﬂaca¤› ortama, ihtiyac› olaca¤› özelliklere
göre gerekli malzemenin üretimini çok önceden düﬂünüp yapmaktad›r. Böyle bir üretimin yap›labilmesi için hücrenin bilgi (ﬁekil 7.8) Yüzlerce ba¤lant›ya sahip bir beyin hücresi
deposu olan DNA'daki gerekli bilgilerin dosyalar› (genleri) önceden bilinen
bir anda aç›lmal›d›r. Böylesine üstün bir zaman plan›n›n hücreler taraf›ndan
yap›lamayaca¤›, sistemin hücre içinde programlanm›ﬂ olarak haz›r bulundu¤u aç›kt›r. Ve elbette her program›n bir programlay›c›s› oldu¤u gibi, hücre
içinde programlanm›ﬂ olarak haz›r bulunan bu sistemin sahibi herﬂeyin Yarat›c›s› olan Allah't›r.
Hücrenin Zaman ve Mekan Plan›
‹nsan vücudunun geliﬂimini bir binan›n inﬂas›na benzetmiﬂtik. Binan›n yap›m›nda oldu¤u gibi hücrenin yap›m›nda da belli bir plan izlenir. Fakat organizman›n inﬂas› için sadece bir inﬂaat plan› da yetersizdir. Ayn› zamanda hangi iﬂin ne zaman, hangi s›rada yap›laca¤›n› gösteren bir zamanlama plan›na
da ihtiyaç vard›r. ‹nﬂaat›n nerede ve ne zaman baﬂlayaca¤›n› ve plan›n tek tek
parçalar›n›n hangi zaman s›ras›na göre yap›laca¤›n› bildiren projeler yoksa,
en iyi plan bile bir iﬂe yaramaz. Bir binada temelden baﬂlay›p, duvarlar bittikten sonra en son çat›y› yerleﬂtirmemiz gerekti¤ini biliyoruz. Ama elektrik ve
su tesisat› tamamlanmadan da s›vaya geçemeyiz. Daha duvarlar örülürken,
sonradan elektrik kablolar›n›n ve su borular›n›n içinden geçebilece¤i uygun
boﬂluklar b›rak›lmas› gerekir.
Nitekim her inﬂaatta t›pat›p uygulanan bir inﬂaat plan›n›n yan› s›ra, detayl›
bir zaman düzenlemesi de vard›r.
‹nsan›n inﬂaas› ve hücreler için de böyle bir planlama gereklidir. Ancak
hücrelerde hangi plan›n di¤erinden daha önce gerçekleﬂti¤i konusunda hemen hemen hiçbir ﬂey bilinmemektedir. Hücrenin, elindeki plan›n hangi bölümünü ne zaman devre d›ﬂ› b›rakmas› gerekti¤ini ve bunu kimin kontrol etti¤ini de biyologlar henüz bulamam›ﬂlard›r. Baz› genler, yani her özelli¤e ve
organa ait dosyalar, tam gerekti¤i anda ve do¤ru zamanda engellenirken, ki-

(ﬁekil 7.9) Gözün retina tabakas›nda bulunan çubuk ve koni hücreleri. Bu hücreler
retinaya gelen görüntüyü, elektrik sinyallerine çevirerek beyine gönderirler.

mileri üzerindeki kilitlerin nas›l olup kalkt›¤›, bask›c› genler ile bask›y› ortadan kald›ran genleri harekete geçiren komutlar› kimin verdi¤i, bilimadamlar›na göre tamamen karanl›kta cevap bekleyen sorulard›r.
Gözle görülmeyen bir otorite genlerin do¤ru zamanda ve do¤ru yerde,
nas›l, ne zaman harekete geçmeleri gerekti¤ini belirlemektedir. Böylece de
her hücre uzmanlaﬂaca¤› dalda üretime baﬂlayarak, ihtiyac› olan proteinleri
elde eder. Örne¤in deri hücreleri, keratin denilen özel bir protein yönünden
zengindirler. Keratin, deriye özel korunma yetene¤ini veren proteindir. Kas
hücreleri myosin denilen bir proteinle sar›lm›ﬂt›r. Bu proteinin özel yetene¤i,
bir eﬂ proteinle etkileﬂip uzunlu¤unu de¤iﬂtirebilmesidir. Böylece kas liflerinin kas›lmas›na yol açar. Beyin hücreleri ise elektrik iletmeye yard›mc› proteinler içerirler. Di¤er bütün uzmanlaﬂm›ﬂ dokular›n hücreleri, hücrenin özel
karakterini belirleyen kendilerine özgü proteinleri üretirler.
Böylece baz› hücreler deri hücresi olmak için keratin üretmeye, di¤erleri
kas hücresi olabilmek için myosin üretmeye baﬂlarlar. Asl›nda, bütün hücrelerdeki DNA'larda hem keratin hem de myosin için gerekli tüm genler bulunur. Bir baﬂka deyiﬂle, genler kullan›ma haz›r olarak beklerler. Ancak deri
hücrelerinde keratin için gerekli olan genler kullan›l›rken, myosin ile ilgili
genler atlan›r. Mesajc› RNA'y› üreten enzim, DNA'dan yaln›zca keratin ile ilgili genleri bulup okur ve onlar› hücrenin üretim merkezi olan ribozoma götürür. Bu sayede hücre, myosin ya da kendisiyle ilgisiz baﬂka herhangi bir protein de¤il, keratin üretir. Art›k, baﬂka herhangi bir hücre de¤il, deri hücresi
haline gelmiﬂtir. Kas hücrelerinde ise DNA'n›n miyosin üreten geni okunur,
keratinle ilgili gen atlan›r.
Embriyo geliﬂimi sürerken, DNA, programl› bir s›ralama ile genlerinin her
birini s›ras› geldikçe kullanmal›, di¤erlerini de devre d›ﬂ› b›rakabilmelidir.
Belli türden bir hücre oluﬂumu yüzlerce protein gerektirir. Di¤er bir deyiﬂle,
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bu hücrelerde birçok gen kullan›l›rken, çok daha fazlas› da (baﬂka hücrelerin
uzmanlaﬂt›¤› proteinleri kodlayan genler) devre d›ﬂ› b›rak›l›r. DNA bütün genlerle birlikte, bu genlerin ne zaman iﬂe koﬂulaca¤›n› ne zaman devre d›ﬂ› b›rak›laca¤›n› da bilmelidir. E¤er DNA'n›n bu kontrolü olmasa, yani hücrelerin ihtiyaçlar› olan genlerin yan› s›ra, istenmeyen di¤er genler de harekete geçse,
beden, birbirine girmiﬂ farkl› cins hücrelerden oluﬂan bir et topuna dönecektir.
Sonuçta yine ayn› gerçekle karﬂ› karﬂ›ya kal›r›z. Ortada muhteﬂem bir plan
ve ak›l varken, görünürde böyle bir akla sahip olabilecek hiç bir varl›k yoktur. Bu durumun bize gösterdi¤i gerçek ﬂudur: Tüm bu plan›n ve ola¤anüstü
sistemin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah't›r ve O'ndan baﬂka ‹lah yoktur.
Mucize Yolculuk
Anne karn›ndaki geliﬂme s›ras›nda, milyarlarca hücreden her birinin kendisine ait olan yere yerleﬂmesi laz›md›r. Bunun için hücreler, embriyo içinde
oluﬂtuklar› yerden ait olduklar› yere do¤ru, ak›llara durgunluk veren bir yolculuk yaparlar. Buna "hücre göçü" denir. Bu yolculuk s›ras›nda gidilecek adresin do¤rulu¤u kadar zamanlama da çok önemlidir. Annenin karn›ndaki bu
geliﬂim s›ras›nda milimetrenin yüzde biri kadar yap›labilecek küçük bir yer
hatas›, veya saniyenin yüzde biri kadar bir sürede yap›lacak zamanlama hatas›; ayaklar› kafadan, kulaklar› gö¤üsten ç›kartabilir. Ancak sistem öyle mükemmel iﬂlemektedir ki; hiç bir hata yap›lmaz.
Hücreler gidecekleri yere kadar embriyo içinde uzun bir yolculuk yapar,
bu yolculukta da özel bir yol takip ederler. Gidecekleri yere ulaﬂt›klar›nda gittikleri yeri tan›y›p burada dururlar. Yani milyarlarca hücre, gidiﬂ yollar›n›, gidecekleri yerleri önceden bilirler ve dahas›, yola ç›kmaya, ait olduklar› yere
gelince de durmaya karar verirler. Bütün bunlar›n sonucunda, örne¤in, hiçbir
zaman mide hücreleri ile karaci¤er hücreleri birbirlerine kar›ﬂmaz. Mükemmel çal›ﬂan iç organlar, kollar, bacaklar, yani insan vücudundaki organlar kar›ﬂ›p bir et y›¤›n› haline gelmezler. Baﬂlang›çtaki et parças› böylece, yavaﬂ yavaﬂ insan ﬂeklini al›r. Tüm bu olaylar s›ras›nda en ufak bir kar›ﬂ›kl›k ve düzensizlik meydana gelmez.
Bu olayda göç eden hücrelerin ve ulaﬂt›klar› yerde tutunacaklar› hücrelerin birbirlerini adeta tan›malar› söz konusudur. Örnek olarak, sinir sistemi geliﬂirken milyonlarca nöronun (sinir hücresi) birbirleriyle ba¤lant›lar›n› yapabilmek için eﬂlerini bulma çabas›nda olduklar› gözlemlenmiﬂtir. Eﬂlerini bulmakla da kalmaz, meydana getirecekleri organ›n son ﬂeklini ve yap›s›n› oluﬂturacak muhteﬂem bir mühendislik tasar›m› içinde kusursuz olarak birleﬂirler.
Örne¤in beyin hücreleri, aralar›ndaki gerekli bilgi iletiﬂimini sa¤layacak yak-

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

105

laﬂ›k 120 trilyon elektrik ba¤lant›s› kurarlar. Bu, bir eﬂine daha rastlanmam›ﬂ
ak›l almaz elektronik donan›mda tek bir ba¤lant› hatas› ya da k›sa devrenin
nelere malolabilece¤ini tahmin etmek pek güç de¤ildir.
Trilyonlarca hücrenin birbirleriyle uyum içinde hareket ettiklerini, ve yine
trilyonlarca hücrenin içinde hatas›z bir hesap ve planla eﬂlerini bulduklar›n›
söyledik. Oysa hiçbir ﬂekilde düﬂünme, planlama, yolunu bulma gibi yetenekleri olmayan hücrenin böyle bir karmaﬂan›n içinden tek baﬂ›na ç›kmas› ve
yolunu bulup do¤ru yere ulaﬂmas› imkans›zd›r. Belli ki ona yolunu gösteren,
gitmesi gerekti¤i yere ulaﬂt›ran, herﬂeyi kontrol ve hakimiyeti alt›nda bulunduran bir gücün rehberli¤i sayesinde hareket etmektedir. Bu yüzden yolunu
ﬂaﬂ›rmas›, sapmas›, yanl›ﬂ yere gitmesi, eﬂlerini kar›ﬂt›rmas› gibi bir durum söz
konusu de¤ildir.
Geliﬂmedeki Ak›l Almaz Uyum
Anne karn›ndaki geliﬂmede gözlemledi¤imiz di¤er bir mucize de orant›l›
yani organlar›n ayn› zamanda, ayn› oranda büyümeleridir.
Her organ›n kendisi için belirlenmiﬂ bir büyüklü¤ü vard›r. Bu büyüklü¤e
hiç bir eksik ya da fazla olmadan ulaﬂ›labilmesi içinse, geliﬂmenin zamanlamas› çok iyi ayarlanmal›d›r. El, ayak, kulak, göz gibi bütün çift organlar ayn›
anda ﬂekillenmeye baﬂlamal›, geliﬂmeleri ayn› anda durmal›, bu geliﬂim durdu¤unda da ayn› büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂ olmal›d›rlar. Ayn› ﬂekilde, meydana gelen organlar›n simetrik olmas› da, hücrelerin eﬂit olarak, do¤ru bir zamanlamayla hareket etmeleri sonucunda olur.
Organlar›n eﬂ zamanl› büyümelerinin ne denli büyük ve hayati bir mucize
oldu¤u, olay›n tersi düﬂünüldü¤ünde daha da iyi anlaﬂ›l›r. Organlar›n farkl›
h›zlarda, birbirlerinden ba¤›ms›z olarak büyüdüklerini düﬂünelim. Olacak felaketi hayal edebilir misiniz? Örne¤in beynin, kendisini çevreleyen kafatas›ndan çok daha h›zl› büyüdü¤ünü düﬂünün. Hacmi yeterince geniﬂlememiﬂ kafatas› beyni s›k›ﬂt›r›p onun ezilmesine, dolay›s›yla bebe¤in k›sa sürede ölümüne yol açard›. Ya da beyin kafatas›n› parçalay›p geliﬂimini sürdürecek, sonuçta hem beyni hem de kafatas› hasar görmüﬂ bir hilkat garibesi dünyaya
gelecekti. Veya deri, vücut çat›s›na oranla daha yavaﬂ geliﬂse, h›zla geliﬂen iskelet ve uzuvlar deriyi önce gerip bir süre sonra da y›rtarak büyümeye devam edeceklerdi. Sonuçta ortaya, üzerinde onar›lmas› imkans›z deri parçalar›
bulunan, yamal› ve i¤renç bir görünüme sahip bir ceset ç›kard›. Bu konuda,
hücre zar›yla hücre organellerinin uyumlu geliﬂiminden, iskeletle iç organlar
aras›ndaki dengeli büyümeye kadar pek çok örnek verebiliriz.
Unutulmamal›d›r ki, tüm bu sayd›¤›m›z felaketler, "tesadüfen" oluﬂacak bir
geliﬂimin do¤al sonuçlar›d›r. Bir baﬂka deyiﬂle, e¤er insan anne karn›nda "te-

KAS S‹STEM‹:
Vücudun hareketini,
pozisyon almas›n› ve
›s› dengesini sa¤lar.

‹SKELET S‹STEM‹: Organlara koruma ve destek sa¤lar. Kan hücreleri üretimi, kalsiyum
ve fosfat depolamas›
yapar.

S‹N‹R S‹STEM‹:
‹ç ve d›ﬂ uyar›lar›n de¤erlendirilmesi, bu
uyar›lara verilecek tepkilerin kontrol ve koordinasyonu. Organlar›n
çal›ﬂma koordinasyonunu sa¤lar.

HORMON S‹STEM‹: Vücut fonksiyonlar›n›n
hormonal kontrolü. Sinir sistemleriyle iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂ›r.

DOLAﬁIM S‹STEM‹: Birçok maddenin hücrelere ulaﬂt›r›lmas› ve hücrelerden at›k maddelerin toplanmas›. pH dengesi ve iç ›s›n›n sabit
kalmas›n›n sa¤lanmas›.

(ﬁekil 7.10) ‹nsan vücudunda bulunan belli baﬂl› sistemler. Bu sistemlerin herbirisinin bir di¤erine ihtiyac› vard›r. Sinir sistemi tam geliﬂmeden iskelet sistemi bir iﬂe yaramaz. Dolaﬂ›m sistemi olmadan solunum sistemi çal›ﬂamaz. Her sistem kendi görevi için olabilecek en mükemmel ﬂekilde yarat›lm›ﬂt›r. Dolaﬂ›m sisteminin toplam damar uzunlu¤u binlerce kilometredir ve vücudun her noktas›n› yani 100 trilyon
hücrenin tamam›na ulaﬂ›r ve besler. Kas sistemi binlerce farkl› kas›n çal›ﬂmas› sonucu görevini yapabilir. Sindirim sistemi yüzlerce karmaﬂ›k kimyasal iﬂlem sonucunda besinleri parçalar. Bütün sistemler son
derece karmaﬂ›k yap›da olmalar›n›n yan› s›ra birbirleriyle büyük bir uyum içinde çal›ﬂmaktad›rlar. Son
derece geliﬂmiﬂ bu sistemlerin varl›¤›n› "tesadüf" gibi bir saçmal›k aç›klayamaz.

sadüfen" geliﬂiyor olsa, üstte say›lan ölümcül kazalar›n oluﬂmamas› için hiç
bir neden yoktur. Bunlar›n oluﬂmamas› ve bizim dünyaya düzgün bir insan
olarak göz açmam›z›n tek nedeni, Allah taraf›ndan kontrol edilen bir yarat›l›ﬂla yarat›lmam›zd›r. Kuran'da insan›n yarat›l›ﬂ› ile ilgili ﬂöyle buyrulur:
Allah, sizi annelerinizin karn›ndan hiç bir ﬂey bilmezken ç›kard› ve
umulur ki ﬂükredersiniz diye iﬂitme, görme (duyular›n›) ve gönüller
verdi. (Nahl Suresi, 78)

Bir baﬂka ayette ise insan›n yarat›l›ﬂ› ﬂöyle aç›klan›r:
Sizi tek bir nefisten yaratt›, sonra ondan kendi eﬂini var etti ve sizin için
davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin kar›nlar›nda, üç karanl›k içinde, bir yarat›l›ﬂtan sonra (bir baﬂka) yarat›l›ﬂa (dönüﬂtürüp) yaratmaktad›r. ‹ﬂte Rabbiniz olan Allah budur, mülk O'nundur. O'ndan
baﬂka ilah yoktur. Buna ra¤men nas›l çevriliyorsunuz? (Zümer Suresi,
6)

Anne karn›ndaki geliﬂme sürerken, üstte sözünü ettiklerimizden daha da
ak›l almaz bir olay gerçekleﬂir: Bölünen hücreler ço¤almaya devam ederler-

LENF S‹STEM‹:
Hücre s›v›lar›n›n kana
geri dönüﬂünün sa¤lanmas›. Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde önemli bir rolü de
vard›r.

SOLUNUM S‹STEM‹: Hücrelere oksijen sa¤lanmas› ve karbondioksit art›klar›n›n vücuttan at›lmas›. pH dengesinin sa¤lanmas›.

S‹ND‹R‹M S‹STEM‹: Besinlerin sindirilmesi, besin moleküllerinin enerji
temini için haz›rlanmas›.

‹DRAR S‹STEM‹:
Hücre art›¤› olan s›v›lar›n boﬂalt›lmas›.

ÜREME S‹STEM‹:
Erkek: Sperm üretimi
ve transferi.
Kad›n: Yumurta üretimi
ve embriyo geliﬂiminin
sa¤lanmas›.

ken baz› hücreler kendilerini öldürerek organlar›n ﬂekil kazanmas›n› sa¤larlar. Örne¤in, el ya da ayak geliﬂimi s›ras›nda baz› hücrelerin belli bir kal›ba
göre ölmeleri parmaklar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lar.
Elbette bu noktada ﬂu soruyla karﬂ›laﬂ›r›z: Bu ölen hücreler, elin ve aya¤›n
yap›s›n› önceden biliyorlar da, ilerde do¤up hayat›na baﬂlayacak olan canl›
bunlar› kullans›n diye kendi kendilerini öldürüp feda m› ediyorlar? Ölen hücrelerin, ne u¤urda öldüklerini bilmekle kalmay›p, u¤runa öldükleri organ›n
yap›s›n›, ﬂeklini, hatta bu organ›n çal›ﬂma mekanizmalar›n› da bilmeleri gerekmektedir.
Bir an için bütün bunlar› önceden çok iyi bildiklerini varsayal›m. Bu noktada da evrimin mant›¤›n› kökünden çökerten bir durumla karﬂ›laﬂ›r›z. Evrim,
her canl›n›n yaﬂam mücadelesi verdi¤i kabulüne dayal›d›r. Oysa burada, baz›
hücreler, genel bir menfaat için kendilerini feda etmektedirler. Acaba bilinç
sahibi olmayan hücreler, insanlarda bile zor rastlanan böyle bir fedakarl›k
hissine nereden sahip olmuﬂlard›r?
‹ﬂin do¤rusu, herﬂey gibi insan›n fiziksel özellikleri de, Allah'›n iradesi ve
emri ile meydana gelir. Az önce bahsetti¤imiz gibi, elinizi, daha siz bir cenin
halindeyken Allah'›n kendilerine ölmelerini emretti¤i hücrelerin, ölümleri sonucunda bir kal›p oluﬂturarak elin ﬂeklini meydana getirmelerine borçlusunuz. (ﬂekil 7.11) ‹nsan›n yüz ﬂekli, onu kibirlendiren güzelli¤i, boyu ve kendine ait sand›¤› di¤er bütün özellikleri, "hücre" ad›n› verdi¤imiz minicik canl›lara Allah taraf›ndan yapt›r›lan hareketler sonunda meydana gelir.

a

b

c

e
e

(ﬁekil 7.11) Hücre bölünmesi sayesinde insan elinin geliﬂimi. Birbirlerinden ba¤›ms›z ﬂekilde bölünen hücreler ﬂekil (e)'de kolayl›kla görülebiliyor.

Bir ayette, Allah'›n yarat›ﬂ› ﬂöyle tarif edilir:
"O Allah ki, yaratand›r, kusursuzca var edendir, ‘ﬂekil ve suret' verendir." (Haﬂr Suresi, 24)

Bu yarat›ﬂ, o kadar kusursuzdur ki bir et y›¤›n›n›n bir kaç milimetrelik bir
örtüyle kaplanmas› sonucunda en güzel varl›k olan insan ortaya ç›kar.
Bütün insanlar›n burunlar› aﬂa¤› yukar› ayn› boyuttad›r. Bu boyutlar›n binlerce y›ld›r hemen hemen ayn› kalmas›n›n nedeni burun ﬂekillenirken hücrelerin bir aﬂamadan sonra bölünmeyi durdurup organ›n belirli bir boyutta kalmas›n› sa¤lamalar›d›r. Böylece kimsenin burnu fil hortumu gibi uzun olmad›¤› gibi, kimsenin yüzünde de geliﬂmesini tamamlamam›ﬂ yar›m bir burun olmaz. Bütün organlar birbirleriyle uyum içinde hep kendilerine emredildi¤i ölçüde büyürler.
Boyutlar› ayn› oldu¤u halde herkesin yaln›zca kendisine has bir yüzü olmas›, baﬂl› baﬂ›na bir mucizedir. Herkesin iki kula¤›, iki gözü, iki kaﬂ›, bir
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burnu ve bir a¤z› oldu¤u halde dünya üzerinde yaﬂayan milyarlarca insan birbirlerinden farkl› yüzlere sahiptirler. Yani bu mükemmel organizasyon herkeste farkl› bir ﬂekilde olur ve say›s›z bir çeﬂitlilik sa¤lan›r.
Allah kimi zaman bu mükemmel sistemin ne kadar büyük bir nimet oldu¤unu hat›rlatmak için insana ibretler de sergiler. Allah'›n bu planlamada yapaca¤› küçük bir de¤iﬂiklik sonucunda, ortaya büyük sakatl›klar, hatta hilkat garibeleri ortaya ç›kar. Yine, Allah'›n emri ile, hücreler bölünmeyi durduramad›klar› ve ço¤almaya devam ettiklerinde ise kanser dedi¤imiz hastal›k ortaya
ç›kar. Bundaki hikmetlerden biri, insana, sahip oldu¤u herﬂey için Allah'a
ﬂükretmesi gerekti¤ini hat›rlatmakt›r. E¤er O'na ﬂükretmezse, "... seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün bir adam
k›lan› inkar m› ettin?" (Kehf Suresi, 37) sorusuyla karﬂ›laﬂacak ve ahirette
inkar›n›n cezas›n› çekecektir.
Kanser
Gözünüzle hiç bir zaman göremeyece¤iniz, günlük hayatta fark›nda bile
olmad›¤›n›z zaten umrunuzda da olmayan herhangi bir organ›n›zdaki herhangi bir hücre... Bu hücre di¤er trilyonlarca arkadaﬂ›yla uyum içinde yaﬂarken, birden ne oldu¤u bilinmeyen bir hata olur da yapmamas› gereken bir
ﬂeyi yapmaya baﬂlarsa ne olur? Bu küçük canl› o güne kadar 24 saat görevini
yaparken, birden bire yanl›ﬂ bir iﬂe giriﬂirse, dahas› bölünmemesi gereken bir
anda bölünmeye baﬂlarsa ve çevresine hiç ald›rmaks›z›n ço¤almaya devam
ederse ne olur?
‹ﬂte, hiç fark›nda olmad›¤›m›z o küçük canl›, milyonlarca insan›n hayat›na
son veren kanser hücresi olur.
Hastal›kl› Hücreler
Kanser, en genel tan›m›yla, hücre taraf›ndan ortaya konan ve sebebi henüz anlaﬂ›lamam›ﬂ anormal bir davran›ﬂt›r. Bu anormal davran›ﬂ, bedenin
herhangi bir yerinde, herhangi bir hücrede ve herhangi bir zamanda baﬂlayabilir.
Kanser hücreleri, komﬂular› olan normal hücrelere göre daha h›zl› ço¤al›rlar. Daha önce inceledi¤imiz gibi normal hücrelerin büyüme evreleri vard›r
ama bu sonralar› yetiﬂkinli¤e ulaﬂ›l›nca durur. Kanser hücreleri ise, besin kayna¤› bulduklar› sürece, hiçbir zaman bölünmeyi durdurmazlar.
Kanserli hücrelerin etraflar›ndaki hücrelerle her zamanki iliﬂkilerinde bir
de¤iﬂiklik olur. Eskisinden daha ba¤›ms›z, "egoist", hatta "kötü komﬂu" davran›ﬂ› sergilerler. Örne¤in hücre yap›ﬂkanl›¤›n› yitirirler. Bu yap›ﬂkanl›k, geliﬂmenin en önemli faktörlerinden biridir; bölünen hücreler yüzeylerindeki özel
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proteinler sayesinde komﬂular›yla birbirlerine yap›ﬂma e¤ilimi gösterirler.
Normal hücrelerin bu temel niteli¤inin kaybolmas›, habis büyümeye yani
kansere yol açan önemli bir unsurdur.
Yukar›daki iki özelli¤in birleﬂmesi; yani hücre bölünmesinin artan h›z› ile
birlikte, hücre yap›ﬂkanl›¤›n›n kaybolmas› öldürücüdür. Bu, yeni ve uyumsuz, garip bir dokunun, do¤du¤u noktadan h›zla yay›larak büyümesi demektir. Daha da kötü bir ﬂey gerçekleﬂebilir; kanserli hücreler "metastaz" yapabilirler, baﬂka bir deyiﬂle kan dolaﬂ›m›yla bedenin baﬂka yerlerine gidip, orada
yeni kanserli koloniler oluﬂturabilirler. Zamanla bu habis hücreler, içinde
do¤duklar› bedeni öldürürler.
Normal hücrelerde bölünme program›n› durduran s›n›rlamalar ve yasaklar
vard›r. Hücre bölünmesinin yasaklanmas›, hücreler belli bir boﬂlu¤u doldurduklar›nda veya önceden belirlenmiﬂ bir toplam kütleye eriﬂtiklerinde ortaya
ç›kar. Bu s›n›rlar›n ne oldu¤u, nas›l çal›ﬂt›¤›, bölünmenin baﬂlang›ç ve bitiﬂ
emirlerini neyin verdi¤i t›bben halen bilinmemektedir. Bilinen tek ﬂey, bu yasaklamalar›n kalkmas›n›n kanserin baﬂlad›¤› anlam›na geldi¤idir.
Kanserli hücreler besin buldukça, s›n›r tan›maz ço¤alma yeteneklerini sürdürürler. Besinlerinin kayna¤›n› da içinde yaﬂad›klar› beden oluﬂturur. Vücutta 100 trilyon hücreyi besleyen dolaﬂ›m sistemi, yani kan, kanserli hücrelere
de ihtiyaçlar› olan besini götürür. Kanserli hücrelerin h›zla ço¤almas›yla,
mevcut damarlar, bu aç gözlü yarat›klar› beslemek için yetersiz kal›rlar. Ama
kanser hücreleri bu engeli de aﬂarlar. Yak›nlar›ndaki damar hücrelerini yeni
kan damarlar› üretmeye zorlarlar. Kan damarlar› böylece kanser kütlesinin
içine kadar uzar ve kanser hücreleri yeniden bölünmeye baﬂlarlar. Kan damarlar› büyüyüp daha çok besin taﬂ›d›kça, kanser kütlesi de giderek büyür.
Yap›lan araﬂt›rmalar kanserli hücrelerin, kan damarlar›n›n büyümesine neden
olan bir s›v› salg›lad›klar›n› göstermektedir. Bu salg›n›n ne oldu¤u, özellikleri
ve hücreleri ne ﬂekilde etkiledikleri t›bben halen tam bir aç›kl›¤a kavuﬂmam›ﬂt›r.
Bu, gerçekten de son derece ilginç bir durumdur. Kanserli bir hücre yaﬂam›n› devam ettirmek için, modern teknolojiyle sentezlenemeyen, hatta ne oldu¤u bile bir türlü çözülemeyen bir maddeyi üretmektedir. Böylece damar
hücrelerini etkileyerek kendisine besin taﬂ›yacak yeni damarlar yapt›rmaktad›r. Bu noktada kaç›n›lmaz bir soru ile karﬂ› karﬂ›ya kal›r›z: Acaba kanserli
hücre tüm bu bilgiye nas›l sahip olmuﬂtur?
Bu iﬂi "kendi baﬂ›na" yapabilmesi için; damar hücresinin üreme mekanizmalar›ndaki bizim bilmedi¤imiz s›rlar› çözmüﬂ olmas›, ve bu bilgiler do¤rultusunda üretti¤i maddeyi salg›layarak damar hücrelerini harekete geçirmesi ve
kendisine hizmet ettirmesi gerekmektedir. Bu durumda, kanser hücresini biz-
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(ﬁekil 7.12) Hiç haberinizin bile olmad›¤› deriniz içindeki her hangi bir
hücrenin, birgün,
bilinmeyen bir nedenle bölünmeye
baﬂlamas›yla deri
kanseri meydana
gelir.

den çok daha üstün bir akl›n sahibi olarak görmemiz gerekecektir.
Unutmamam›z gereken önemli bir nokta, vücuttaki kanseri baﬂlatan ilk
hastal›kl› hücrenin de asl›nda do¤uﬂtan kanserli bir hücre olmay›ﬂ›d›r. Normal
bir hücre iken, birden ne oldu¤unu bilmedi¤imiz bir emir ile bozulmaya u¤rar ve bir kanser hücresi haline gelir. Peki sonradan bir kanser hücresi haline
geldi¤ine göre, damar hücrelerini etkileyerek kanseri besleyecek yeni damarlar ürettiren az önce sözünü etti¤imiz o "müthiﬂ" s›v›n›n formülünü nereden
ö¤renmektedir?
Kuﬂkusuz Allah'›n bu ﬂekilde kanseri yaratmas›n›n ard›nda büyük bir incelik ve önemli bir amaç vard›r. Allah kanserle, yaratt›¤› sistemde en ufak bir
de¤iﬂiklik oldu¤unda bunun nas›l ac› sonuçlar verece¤ini göstermekte, insanlara Allah'a karﬂ› olan zay›fl›klar›n› hat›rlatmaktad›r.
Kim bilir belki bundan belli bir süre sonra t›p kanserin çaresini bulacakt›r.
Fakat bu çare bulundu¤unda Allah'›n yaratt›¤› sistemin ne kadar muhteﬂem
oldu¤u bir kez daha anlaﬂ›lacakt›r. E¤er çözüme ulaﬂ›l›rsa, yarat›lm›ﬂ bir mekanizman›n detaylar›na iyice girilmiﬂ ve Allah'›n yaratma sanat›ndaki incelik,
kusursuzluk, üstün ak›l ve ilim bir kere daha gözler önüne serilmiﬂ olacakt›r.
Kanser ve Mutasyon
Bir hücrenin bu önüne geçilmez özellikleri kazanmas›n›n ne gibi bir nedeni olabilir? Bu henüz bilinmiyor. Dönüﬂümün teti¤ini neyin çekti¤i büyük
bir soru. Ama bedende kanserin baﬂlama biçimi ile ilgili olarak elde edilen
baz› bulgular, akla mutasyonu, baﬂka bir deyiﬂle bir tek hücrenin DNA's›ndaki bir de¤iﬂimi getiriyor.
Kanseri, mutasyon ile iliﬂkilendiren bu bulgular ﬂöyledir:
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1) Kanser, her zaman bir tek hücredeki ani bir de¤iﬂmeyle baﬂl›yor.
2) Hücre bir defa hastalan›nca, ondan üreyenlerin hepsi hastal›kl› oluyor.
Yani, kötü özellik hücreden hücreye geçiyor.
3) Kanserli hücreler, görünen o ki, kendilerinden üredikleri normal hücrelere göre daha dayan›kl› oluyor ve hayatta kalmak için avantaj elde ediyorlar.
4) Kanser yapan maddelerin ço¤u, örne¤in kimyasal maddeler, x-›ﬂ›nlar›
ve ultraviole ›ﬂ›nlar›, ayn› zamanda mutasyona da neden oluyorlar.
Dolay›s›yla, kanserin en muhtemel nedeni, DNA'daki bir de¤iﬂme, yani
mutasyon. Kuﬂkusuz bunun tersini de söylemek mümkün; yani DNA'da de¤iﬂiklik yaratan bir mutasyon, insan›n kanser olmas›na neden oluyor.
Bu durum ise, Evrim teorisini bir kez daha çökerten önemli bir delili oluﬂturuyor. Çünkü, hat›rlan›rsa, evrimcilerin, canl›lar›n nas›l tek bir kökenden
gelip de böylesine farkl› olabildiklerini aç›klamak için kulland›klar› en önemli aç›klama mutasyondur. Mutasyonlar›n canl›larda "tesadüfi" de¤iﬂiklikler yaratt›¤›n› ve bu tesadüflerin baz›lar›n›n "yararl›" oldu¤unu; böylece yararl› bir
özellik kazanm›ﬂ yeni canl› türlerinin ortaya ç›kt›¤›n› öne sürerler. Oysa, daha
önce de de¤indi¤imiz gibi, evrimciler her ne kadar aksini iddia etseler de,
"faydal› mutasyon" diye bir kavram yoktur. Mutasyonlar›n tamam›na yak›n›,
kanser dedi¤imiz ölümcül hastal›klarla, Hiroﬂima, Nagasaki, Çernobil'de yaﬂanan türde hasarlarla sonuçlanmaktad›r. Görüldü¤ü gibi evrimcilerin türlerin
oluﬂumunu aç›klamak için baﬂvurduklar› son çare olan mutasyonlar, sadece
mevcut sistemi tahrip etmektedirler.
Mutasyonun bu zararl› özelli¤i sayesinde, DNA'da yaz›lan milyonlarca ﬂifrelik bilgideki ihtiﬂam da bir kez daha ortaya ç›kar. Kusursuz bir incelikle yaz›lm›ﬂ olan DNA'da meydana gelecek bir de¤iﬂim, canl›n›n sonu olabilmektedir. Bu tek bir de¤iﬂmenin bile kansere yol açmas›, insan›n DNA's›n›n ve dolay›s›yla bedeninin hiç bir parças›n›n tesadüfen oluﬂmuﬂ olamayaca¤›n› da bir
kez daha aç›kça gösterir.
K›sacas› sa¤l›k, "tesadüfen" oluﬂamaz. Özel bir yarat›l›ﬂ›n sonucudur, Allah
taraf›ndan verilmiﬂ bir nimettir. Bunun karﬂ›l›¤›nda ise Allah'a ﬂükretmek gerekir. Zira Allah, diledi¤i zaman bu sa¤l›¤› kolayl›kla geri alabilece¤ini, vücudun bilinmeyen bir noktas›nda ölümcül bir hastal›k yaratabilece¤ini bize her
gün örnekleriyle göstermektedir.
‹nsana düﬂen, kendisine sa¤l›k verip, onu "düzgün bir adam k›lan"
(Kehf Suresi, 37) Allah'a ﬂükretmektir. Hastaland›¤›nda ise, hastal›¤›n da sa¤l›¤›n da O'ndan oldu¤unu bilmeli ve Hz. ‹brahim gibi, "hastaland›¤›m zaman bana ﬂifa veren O'dur" (ﬁuara Suresi, 80) diyerek Allah'tan yard›m dilemelidir.
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nerji her alanda insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçt›r. Teknoloji, sanayi, ulaﬂ›m, haberleﬂme gibi birçok hayati konuda kilit konumdad›r. Bu kadar vazgeçilmez bir ihtiyaç olan enerjinin bedeli de elbette yüksektir. Dev barajlar, rafineriler, hatta nükleer santraller bu amaçla inﬂa edilir. Ülke bütçelerinin büyük
bir k›sm› enerjiye ayr›l›r. Yaln›zca gündelik hayatta kulland›¤›m›z bir otomobilin yak›t ihtiyac› için bile yüklü miktarlarda para harcar›z.
Peki enerji temini bu kadar masrafl› iken, sizi taﬂ›yan, düﬂünmenizden konuﬂman›za, yürümenize kadar birçok iﬂinizi gören vücudunuz, hangi enerjiyi
hangi kaynaktan sa¤lay›p, nas›l üretip, ne ﬂekilde kullanmaktad›r?
Hücre ve Enerji
Hücre vücudun ihtiyac› olan enerjiyi üretmek için "mitokondri" denilen
yüzlerce küçük enerji santralinden yararlan›r. (ﬁekil 8.1) Bu santrallerde, besinlerden elde edilen kimyasal enerjiler, hücrenin kullanabilece¤i enerji paketlerine dönüﬂtürülür. Bu paketlere ATP ad› verilir. Hücre içinde hayat› sa¤layan bütün olaylar, mitokondrilerde üretilen bu kullan›ma haz›r enerji paketleri sayesinde gerçekleﬂir.
Peki bu enerjinin bedeli nedir?
Bir karﬂ›laﬂt›rma için, otomobilinizde yak›t olarak kulland›¤›n›z benzini ele
alal›m. Bu benzin önce yerin derinliklerinden ham petrol olarak ç›kart›l›r.
Sonra gemilerle petrol rafinerilerine taﬂ›n›r. Bu rafinerilerde, birçok karmaﬂ›k
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Hücrenin enerji santrali mitokondrinin
mikrografi¤i ve kesiti

iç çeper
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kimyasal iﬂlemden sonra benzin haline getirilir. Arac›n›z›n motoru da, burada
kullan›lan benzin de birbirlerine uyumlu bir ﬂekilde üretilmiﬂtir. Arac›n›z baﬂka herhangi bir yak›tla çal›ﬂamaz. Ayn› ﬂekilde trenleri çal›ﬂt›ran elektrik de
büyük zahmetler ve masraflar sonucunda barajlarda üretilir. Bu iﬂ için dev
hidroelektrik santralleri kurulmuﬂtur. Her iki örnekte de önemli bir bilgi birikimi ve ileri bir teknoloji kullan›lmaktad›r.
Hücrenin Enerji Santrali
Hücrede bu üstte sayd›klar›m›zdan çok daha mükemmel bir sistem vard›r.
Kullan›lacak enerjinin ilk kayna¤› Güneﬂ’tir. Bitkiler güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› kullanarak besin yaparlar. Daha do¤rusu, güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n enerjisini, ürettikleri besinlerin içine depolarlar. Vücut da bu bitkilerden ve bunlarla beslenen hayvanlar-

(ﬁekil 8.1) Hücredeki enerji üretiminin k›sa özeti: Glikoliz basama¤›nda glukoz prüvik aside kadar
parçalan›r. Burada iki ATP (enerji) elde edilir. Ard›ndan Krebs çemberine giren pirüvik asitten iki
ATP daha elde edilir. Üçüncü basamak olan fotofosforlasyon sonucunda 32 ATP kazanç sa¤lan›r.
Her hücre hayat›n›n devam›, dolay›s›yla sizin hayat›n›z›n devam› için bu iﬂlemleri yapmaya mecburdur. Bu sistemin iﬂlemesi için mevcut olan bütün enzimlerin birarada olmas› gerekir. Tek bir
enzimin eksikli¤i sistemi tamamen çökertecek, hayat kayna¤› olan oksijen hücreyi yakarak ölümüne neden olacakt›r.
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dan ald›¤› besinleri çok küçük parçalara ay›r›r. Enerjinin hammaddesi olan bu
küçük parçac›klar hücre taraf›ndan yakalan›r ve hücrenin "enerji santrali"
olan mitokondriye getirilir. Mitokondri bu hammaddeleri en küçük moleküllerine kadar parçalayarak içlerinde sakl› bulunan enerjiyi ortaya ç›kar›r. Dahas›, bu enerjiyi hücrenin kullanabilece¤i bir yak›t cinsi olan ATP'ye çevirir.
Hücredeki bütün olaylar da bu yak›t›n sa¤lad›¤› enerjiyle yürütülür. Buraya
kadar sayd›klar›m›z, bütün olup bitenlerin çok k›sa bir özetidir. Mitokondri
denilen bu santrallerdeki enerji üretimi esnas›nda son derece karmaﬂ›k kimyasal olaylar meydana gelir. Bu kimyasal mucizeler, milimetrenin 100'de biri
kadar olan hücrenin içinde, yani hayal gücünün alamayaca¤› küçüklükte bir
yerde meydana gelmektedir.
Hücrede enerjinin üretilmesinde baﬂrolü oksijen oynar. Enerji üretiminin
hemen her basama¤›nda birçok farkl› enzim, devreye girer. Bir basamakta
görevini tamamlayan enzimler, bir sonraki basamakta yerlerini baﬂkalar›na
devrederler. Böylece, onlarca ara iﬂlem, bu iﬂlemlerde devreye giren yüzlerce
farkl› enzim ve say›s›z kimyasal reaksiyon sayesinde, besinlerde depolanan
enerji hücrenin iﬂine yarayacak hale getirilir. (ﬁekil 8.2-8.3-8.4)
Bu haliyle, hücrenin içindeki "enerji santrali"nin, bir petrol rafinerisinden
ya da bir hidroelektrik santralinden daha kompleks oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bu durum, hücrenin di¤er iﬂlevleri gibi karﬂ›m›za son derece ola¤anüstü
bir tablo ç›karmaktad›r. Çünkü bir petrol rafinerisi, petrolün ne oldu¤unu bilen, ham petrolü laboratuvar ﬂartlar›nda analiz etmiﬂ ve bu teknik bilgiler ›ﬂ›¤›nda hareket eden mühendisler taraf›ndan inﬂa edilir. Petrolün ne oldu¤unu
bilmeyen insanlar›n bir petrol rafinerisi inﬂa edebileceklerini düﬂünmek ise
elbette gülünçtür. Böyle bir ﬂey mümkün de¤ildir.
Ancak bu imkans›zl›k, hücrenin içindeki enerji santrali, yani mitokondri,
taraf›ndan aﬂ›lm›ﬂt›r. Çünkü hücre anne karn›nda oluﬂur, ço¤al›r ve sonra da
insan bedenini meydana getirir. Hücrenin enerji santrali olan mitokondiri, yaﬂam›nda bir kez bile d›ﬂ dünya ile muhatap olmaz, tek bir bitki bile görmez.
Buna karﬂ›n, bitkinin içindeki enerjiyi nas›l aç›¤a ç›karaca¤›n› bilir ve bu karmaﬂ›k iﬂi kusursuz bir biçimde yürütür.
Böyle bir sistemi mitokondri nereden ö¤renmiﬂtir?
‹ﬂin do¤rusu, hiçbir hücre organeli biyolojik bir iﬂlevi, sözcü¤ün gerçek
anlam›nda "ö¤renme" f›rsat›na sahip de¤ildir. Çünkü hücrenin oluﬂumu s›ras›nda, böyle bir iﬂlevi yerine getirecek özelliklere sahip olmay›p, sonraki yaﬂam süreci içerisinde bunun üstesinden gelebilecek beceriyi elde etmek gibi
bir imkan› yoktur. Bu tip olaylarda ön koﬂul bedende ilgili sistemin daha yaﬂam›n baﬂlang›c›nda tamamlanm›ﬂ olarak haz›r bulunmas›d›r. Aksi halde
enerji üretiminde baﬂrol oynayan "oksijen" hücreyi o anda tahrip eder. ﬁu hal-
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de hücrenin, oluﬂtu¤u anda, ayn› zamanda oksijene karﬂ› kusursuz bir sistemle de donat›lm›ﬂ olmas› laz›md›r. Ancak bu sayede kendisini yok edebilecek
olan bu gaz› al›p, onun sayesinde hayat›n›n devam› için en önemli gereksinimini, yani enerjiyi üretecektir.
Mitokondrinin amac›, enerjiyi oksijen kullanarak üretmektir. Bunu da, üstte bahsetti¤imiz gibi, birbiri ard›na çal›ﬂan bir enzimler sistemi olmadan baﬂarmas› mümkün de¤ildir. Bu enzimler bir canl›da ya tümüyle vard›r ya da
yoktur. Bir sonraki nesile kal›t›m yoluyla, yani DNA'da depolanm›ﬂ bilgi yoluyla aktar›labilirler. Hiçbir canl› kendili¤inden, böyle yap›sal bir düzenlemeyi ö¤renemez. Bu sistem o kadar geliﬂmiﬂ ve ayr›nt›l›d›r ki, insan zekas› bile
bugün bütün imkanlar›n› kullanarak böyle bir sistemi kuramaz.
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(ﬁekil 8.3) Glikolizin ilk basama¤› enerji temini ile baﬂlar. Enerji olmadan tepkime baﬂlayamaz. Enzimler ATP'den transfer ettikleri
iki fosfat grubu sayesinde glukozun de¤iﬂimini baﬂlat›rlar. Bu ilk aﬂamada iki molekül
PGAL (fosfogliseraldehit) üretilir. PGAL'›n
üretilmesi enerji teminin baﬂlang›c›n›n ilk
iﬂaretidir. Enzimler PGAL'dan elde ettikleri
proton ve elektronlar› NAD+'ya transfer ederek iki molekül NADH sentezlerler. NAD+
kullan›lamayan bir enzimdir. Proton ve
elektronlar› alarak aktive olur sonra ald›¤›
elektron ve protonlar› tekrar ortama geri
verir, böylece tekrar NADH+ haline gelir. Daha sonra her substrat grubu ADP'ye bir fosfat vererek iki ATP oluﬂumunu sa¤larlar. Ayn› iﬂlemler dört ATP için gerçekleﬂir. Üretilen dört ATP'ye karﬂ›l›k glikolizin ilk basama¤›nda harcanan iki ATP sayesinde iki ATP
elde edilmiﬂ olur.
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Nitekim mitokondrideki bu ola¤anüstü sistemin tek bir anda var olmuﬂ olmas› gerekti¤ini evrimci bilim adamlar› da kabul etmek durumunda kalm›ﬂlard›r. Bu konu ile ilgili ünlü evrimcilerden Prof. Dr. Ali Demirsoy'un aﬂa¤›daki itiraf› son derece aç›klay›c›d›r:
Sorunun en can al›c› noktas›, mitokondrilerin bu özelli¤i (yani oksijeni enerji
elde etme mekanizmas›nda kullanmak) nas›l kazand›¤›d›r. Çünkü tek bir bireyin dahi rastlant› sonucu bu özelli¤i kazanmas› akl›n alamayaca¤› kadar aﬂ›r›
olas›l›klar›n biraraya toplanmas›n› gerektirir. Burada evrimsel bir sorunla karﬂ›laﬂ›yoruz. Hücre gelecek yeni durumu bilerek uyum mu yapm›ﬂt›r? Yoksa ko(ﬁekil 8.4)
‹ç k›s›mda kalan zar.
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k›sm›
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(a)
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(ﬁekil 8.5)

Mitokondrinin iﬂlevsel bölgeleri.
a) Yarasan›n pankreas hücresinin mitokondrisi.
b) Mitokondrinin iç bölümündeki zar, organelin
içini iki bölüme ay›r›r.
c) ‹çerde kalan bölüm, oksijenli solunumun
ikinci k›sm›n›n (buna Krebs çemberi de dahildir)
gerçekleﬂti¤i bölgedir. NAD ve FAD, H+ ve elekt-

O2

D›ﬂ Bölge

(c)

ron yakalayarak NADH ve FADH2 oluﬂturur. Bunlar› zar›n iç k›s›mda bulunan taﬂ›ma sistemine
gönderirler. Üçüncü basamakta bu sistemin iﬂlemesi sonucunda H+ konsantrasyonu ve elektrik yükleri de¤iﬂimleri oluﬂur. Bu de¤iﬂimler ve
ATP enzim sistemlerinin (ATP senteaz) etkileﬂmesi sonucunda ATP üretilir.
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(ﬁekil 8.6) Oksijenli solunumun ikinci basama¤›nda pirüvat mitokondriye girer. Burada
pirüvat tamamen ayr›ﬂt›r›l›r. Ayr›ﬂt›r›lan karbon ve oksijen atomlar›ndan karbondioksit
ve su elde edilir. Ci¤erlerden solunum yoluyla at›lan karbondioksitin kayna¤› budur.
ﬁekilde görüldü¤ü gibi Krebs çemberine girilmeden pirüvat›n tamam› asetil-koenzimA'ya çevrilir. Elde edilen ürün Krebs çemberine giriﬂte oksaloasetatla birleﬂir. (Krebs
çemberi ismini 1930'larda yapt›¤› çal›ﬂmalarla tan›nan Hans Krebs'ten al›r) Krebs
çemberinin üç iﬂlevi vard›r. Birincisi NAD ve
FAD gibi koenzimlere transfer için H+ ve
elektron sa¤lamak. ‹kincisi fotofosforilasyon ile ATP üretimi. Üçüncüsü birçok basamak sonucunda çeﬂitli enzimlerinde etkisiyle çemberin ortas›nda oluﬂan moleküllerin
tekrar oksaloasetata çevrilmesidir. Hücrelerin içinde s›n›rl› oksaloasetat bulundu¤undan bu geri dönüﬂüm yap›lmazsa solunum
bir süre sonra dururdu. Fakat Allah'›n ald›¤›
bu ola¤anüstü tedbir sayesinde oksaloasetat her seferinde tekrar elde edilir. ‹kinci
basamakta meydana gelen bu ak›lalmaz tepkimeler sonucunda sadece iki ATP sentezlenir. Fakat bu basamakta elde edilen birçok
koenzim, H* ve elektron, solunumun üçüncü
ve son bölümünde kullan›lmak üzere elde
edilir.
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ﬂullar oluﬂmadan, rastlant› sonucu bu özellikleri taﬂ›yan bir hücre baﬂar›l› bir
uyum mu yapm›ﬂt›?.. Solunumu sa¤layan ve her kademede de¤iﬂik ﬂekilde katalizör olarak ödev gören birtak›m enzimler, mekanizman›n özünü oluﬂturmaktad›r. Bu enzim dizisini bir hücre ya tam içerir ya da baz›lar›n› içermesi anlams›zd›r. Çünkü enzimlerin baz›lar›n›n eksik olmas› herhangi bir sonuca götürmez. Burada bilimsel düﬂünceye oldukça ters gelmekle beraber, daha dogmatik bir aç›klama ve spekülasyon yapmamak için tüm solunum enzimlerinin
hücre içerisinde bir defada ve oksijenle temas etmeden önce, eksiksiz bulundu¤unu ister istemez kabul etmek zorunday›z.14

Yukar›daki al›nt›, evrimci mant›¤›n u¤rad›¤› hezimetin örneklerinden biridir. Tüm bu gerçeklere ra¤men evrimciler ne kadar kabul etmek istemese de,
bu durumun ancak tek bir aç›klamas› vard›r: mitokondri, hem bitkilerin yap›s›n› hem de insan bedenini en ince ayr›nt›s›na kadar bilen bir akl›n Sahibi taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r. Bir baﬂka deyiﬂle, mitokondriyi yaratan güç, "ilim bak›m›ndan herﬂeyi kuﬂatm›ﬂ" (Enam Suresi, 80) olan Allah't›r.
Bir di¤er ayette de ayn› gerçek ﬂöyle vurgulan›r:
"Dikkatli olun; gerçekten O, herﬂeyi sar›p-kuﬂatand›r" (Fussilet Suresi,
54)

(ﬁekil 8.7) A. vinelandii adl› bakteride glikoliz sonucunda oluﬂan pirüvik aside etkiyen pirüvat dehidroganaz enziminin farkl› durumlar›n› gösteren çizimler
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ücrelerin en büyük düﬂmanlar›, virüs denilen mikroskobik canl›lard›r. Gözle
görülemeyen bu iki canl› aras›ndaki savaﬂ›n, insan hayat›nda çok büyük önemi vard›r. Virüsler kimi zaman grip gibi can s›k›c› hastal›klar›n sebebi olduklar› gibi, kimi zaman da AIDS, Tifo gibi öldürücü hastal›klara neden olmaktad›rlar.
Virüslerin hücreye sald›r›lar› son derece öldürücü, çok geliﬂmiﬂ sald›r› teknikleri nedeniyle de bir o kadar hayret vericidir. Virüsün "strateji"sinin temeli,
hücreyi hücrenin kendi silah› ve imkanlar›yla vurmakt›r. Kendi kopyalar›n›
üretmek için yapt›¤› bu sald›r›, asl›nda bir anlamda da bir intihar sald›r›s›d›r.
Soyunun devam› için hem kendisini hem de hücreyi feda eder. Hücrelerin,
yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için DNA'lar›ndaki bilgiler do¤rultusunda protein
üretmek zorunda olduklar›n› önceki sayfalarda belirtmiﬂtik. Virüsler iﬂte bu
protein üretiminin önünü keserek, hücreyi proteinle birlikte, virüs üreten bir
fabrikaya dönüﬂtürürler.
Cans›z Ama Ak›ll› Düﬂmanlar
Virüsler do¤adaki en ilginç özelli¤e sahip organik yap›lardan biridir. Canl›
bir bedene sahip de¤ildirler ve yaln›zca bir kal›t›m mekanizmas›ndan oluﬂurlar. Bir virüs, proteinden bir kabuk ve kabu¤un içinde kendisine ait bilgileri
içeren genetik ﬂifrelerden (DNA veya RNA) ibarettir. (ﬂekil 9.1) Tek baﬂ›na
hayat belirtisi gösteren herhangi bir fonksiyonu veya organeli yoktur. Ancak
bir organizman›n içine girdi¤inde adeta canlan›r ve aktif hale geçer. Bir hücreyle temas etti¤i andan itibaren canl› özelli¤i göstermeye baﬂlar; sald›rgan ve
dahas› ak›ll› bir canl› haline gelir.
Virüs insan vücuduna karﬂ› olabilecek en ak›lc› sald›r› yöntemini kullan-
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(ﬁekil 9.1) Hücre zar›na kenetlenmiﬂ virüsler. Virüsler hücre zar›n› eritip hücrenin içine DNA
veya RNA'lar›n› (bir bak›ma bizzat kendilerini) aﬂ›larlar.

maktad›r. (ﬂekil 9.2) Hücrelerden birisine girmeden önce ayaklar› ile söz konusu hücrenin kendisine uygun olup olmad›¤›n› saptar. E¤er yapt›¤› test sonucu olumlu ise kendi DNA's›n› -yani kabu¤unu bir kenara b›rakacak olursak
bizzat kendisini- hücrenin içine boﬂalt›r.
Bu iﬂlem sonras›nda hücrenin içindeki mekanizmalar virüsün oyununa
gelirler. Hücreye girmiﬂ olan bu yeni DNA'n›n "yabanc›" oldu¤unu anlayamaz
ve onu DNA'n›n hücrede bulunmas› gereken yere, yani do¤ruca çekirde¤in
içine taﬂ›rlar. Çekirde¤e ulaﬂan virüsün DNA's›, burada yer alan DNA'n›n aras›na kar›ﬂ›r. Bu noktadan sonra da, hücre protein üretti¤ini sanarak bu yeni
virüs DNA's›n› ço¤altmaya baﬂlar. Virüsün DNA's› hücrenin DNA's›n›n aras›na
o kadar uyumla gizlenir ki, hücre fark›na varamadan üretimini sürdürür.
Bunun fark›na varmas› da gerçekten oldukça zordur: Bir hücreye dalm›ﬂ
virüsün DNA's›n› öteki say›s›z DNA molekülünden ay›rmak, yirmi ciltlik bir
ansiklopedinin herhangi bir sayfas›na yerleﬂtirilmiﬂ yar›m sat›rl›k bir cümleyi
aray›p bulmaya benzer. Virüs, bu "uyan›k" yöntemi sayesinde, hücrenin kendine ait programlama mekanizmalar›na kar›ﬂmakta ve adeta hücreye ait bir
parça haline gelmektedir.
Bir yaz›da, belirli bir paragraftan sonra eklenecek bir cümlenin bütün bir
paragraf›n anlam›n› tam tersi bir yönde de¤iﬂtirmesi mümkündür. ‹ﬂte virüs
de bu tür bir kritik de¤iﬂiklik yaparak hücrenin tüm üretim faaliyetini gerçek
amac›ndan sapt›r›r: Virüsün DNA's›, hücrenin çekirde¤indeki "üretim metninin" anlam›n› tümüyle de¤iﬂtirebilece¤i hayati bir yere eklenir.
Normal zamanda kendisine gerekli ve DNA'da ﬂifreleri özel kilitlerle iﬂaretlenmiﬂ proteinlerin d›ﬂ›nda hiçbir proteinin -di¤er hücrelerle ilgili protein-
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V‹RÜSÜN HÜCREY‹ ELE GEÇ‹RME OPERASYONU

(ﬁekil 9.2)
1) Virüs yanaﬂt›¤› hücrenin
zar›n›n üstüne kenetlenir.
2) Hücre zar›n› sahip oldu¤u
özel bir enzim ile delerek
içindeki nükleik asidi (DNA
veya RNA) hücrenin içine
aﬂ›lar.
3) Virüsün DNA's› hücrenin
DNA's›na kar›ﬂarak hücrenin protein üretimini kilitler.
4) Hücrenin üretim merkezleri, de¤iﬂen DNA'da yaz›l›
emirler do¤rultusunda yeni
virüsler üretmeye baﬂlarlar.
Bu ﬂekilde ço¤alan virüsler
bir süre sonra hücre zar›n›
parçalayarak yeni hücrelere
do¤ru yönelirler.

lerin bile- ﬂifresini okumayan hücre, adeta büyülenmiﬂ gibi kendisini virüs
DNA's›n›n ﬂifrelerini okuyup bu virüsü üretmekten al›koyamaz. Virüsün hangi güçle hücrenin üretim mekanizmalar›n›, enzimlerini etki ve kontrolüne ald›¤› ve kendi ﬂifresini kopyalat›p kendi proteinlerini ürettirdi¤i halen ayd›nlanmam›ﬂ çok esrarengiz bir durumdur.
Bu olay hücrenin kaç›n›lmaz sonunu haz›rlar. Ölmekte olan hücre, çekir-
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dekte yer alan hatal› kodlanm›ﬂ program› üretmek için, tüm enerjisini sonuna
kadar kullan›r. Sonunda ölür ve parçalan›r. Parçalanma ile birlikte, hücrenin
adeta kan›n› emerek ço¤alm›ﬂ olan virüsler, öteki hücrelere s›çrar ve kendilerine yeni kurbanlar bulurlar. Virüslerin bu istilas›, büyük bir h›zla ilerler. (ﬁekil 9.3)
Bu istila, e¤er vücudun savunma mekanizmas› olmasa, normal bir insan›
bir kaç gün içinde öldürecek kadar h›zl› bir biçimde ilerler. Ancak sözkonusu
savunma mekanizmas›, virüsün vücuda girdi¤ini çok k›sa bir süre içinde fark
eder ve hemen büyük bir karﬂ› sald›r› baﬂlat›r. Bu sayede, en basit bir nezle
virüsü ile kolayca ölebilecek olan insan, yaﬂam›n› sürdürür.
Virüsün bu ilginç maceras›, ﬂaﬂ›rt›c› oldu¤u kadar düﬂündürücüdür de.
Öncelikle ﬂu sorunun sorulmas› gerekir: Nas›l olur da do¤adaki virüs, insan bedenine girip, onu istila edecek bir bilgiye sahip olabilir? Virüsün böyle
bir beceriye sahip olabilmesi için, insan hücresini çok iyi tan›mas›, kendi
DNA's›n› insan DNA's›n›n aras›na s›zabilecek bir biçimde formüle etmesi gerekmektedir.

(ﬁekil 9.3) Virüs sald›r›s›na u¤ram›ﬂ bir kan hücresi. Virüsler hücreyi parçalayarak d›ﬂar› ç›kt›ktan sonra yeni kurbanlar›na yöneliyorlar.
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D›ﬂ lipit zar
(Konuk
hücreden
al›nan)

Virütik RNA
ters transkriptaz
protein k›l›f

H.I.V. YAPISI

(ﬁekil 9.4) AIDS'e neden olan HIV virüsünün
yap›s›.
Çaresi bulunamayan
AIDS hastal›¤› yüzünden milyonlarca insan›n ölmeye devam edece¤ine kesin
gözüyle bak›l›yor.

Oysa bunu düﬂünmek bile mant›ks›zl›kt›r. Üstteki cümlede "virüsün kendi
DNA's›" ifadesini kulland›k. Ancak virüs zaten bir DNA ve onu kaplayan bir
k›l›ftan ibarettir. ‹nsan vücudunu tan›mak, ona göre kendisini ﬂekillendirmek
gibi bir "beceri"ye sahip olamaz.
Ortada çok aç›k bir gerçek vard›r: Virüs, insan vücuduna girip, onun
DNA's›na s›zmas› için özel olarak yarat›lm›ﬂt›r.
Bunu bir örnekle aç›klayabiliriz: Boﬂ bir arazide ilerlerken önce çok geliﬂmiﬂ bir kap› kilidi, bir süre sonra da tek bir anahtar buldu¤unuzu düﬂünelim.
Anahtar› kilide sokar ve onu açt›¤›n› görürseniz, ne sonuca var›rs›n›z? Acaba,
"ne tesadüf, bu demir parças› tesadüfen ﬂu kilidi aç›verdi" mi dersiniz, yoksa
elinizdeki anahtar›n zaten o kilit için yap›ld›¤›, ancak ayr› ayr› yerlere kon-

(ﬁekil 9.5)
AIDS virüsü
sald›r›s›na
u¤ram›ﬂ bir
T-lenfosit
hücresi.
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duklar› sonucuna m› var›rs›n›z? Elbette ak›l, ikinci seçene¤i kabul etmeyi gerektirir.
Virüsle insan hücresi aras›nda da bu "anahtar-kilit" iliﬂkisi sözkonusudur.
‹nsan hücresiyle hiçbir iliﬂkisi olmayan ve bu ﬂekilde onbinlerce y›l do¤ada
ölü olarak duran virüs, insan vücudunun içine bir ﬂekilde girer ve hemen gidip hücrenin "kilidini" açar. ‹lk olarak hücrenin duvar›n› deler; çünkü bu duvar› delebilecek ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Sonra gidip hücrenin DNA's›n›n aras›na kar›ﬂ›r; çünkü o DNA'ya uyum gösterecek ﬂekilde yarat›lm›ﬂt›r.
Bir baﬂka deyiﬂle, virüs, insan vücuduna girip hastal›k nedeni olsun diye
yarat›lm›ﬂt›r. Allah, insan›n hastalanmaya elveriﬂli olmas›n› dilemiﬂtir. Çünkü
kibirlenmeye çok e¤ilimli olan insan, ancak bu tür s›k›nt›lar sayesinde Allah'a
muhtaç ve aciz bir varl›k oldu¤unu fark edebilmektedir.
Ancak Allah, hastal›¤› yarat›rken, beraberinde ﬂifay› da yarat›r. ‹ﬂte bu nedenle, virüsü yarat›rken, ona karﬂ› muhteﬂem bir savaﬂ veren savunma sistemini de yaratm›ﬂt›r. ‹nsan bu sayede her gün farkl› türleriyle karﬂ›laﬂt›¤› virüslere karﬂ› direnç gösterir.
Bunun yan›s›ra, Allah, kimi zaman virüsleri bir "ölüm vesilesi" olarak da
kullan›r. Allah diledi¤i kimseye diledi¤i kadar ömür verir ve bu belirlenmiﬂ
süre, Allah'›n dilemesi ile sona erer. Allah'›n ölüm için kulland›¤› "sebep"lerden biridir virüs. Tarih boyu milyonlarca insan sahip olduklar› bütün de¤erlerden, mallar›ndan, eﬂlerinden, çocuklar›ndan k›saca hayatlar›ndan, hiçbir
zaman göremedikleri virüsler yüzünden ayr›lm›ﬂlard›r. Bugün modern t›p
mevcut virüslerin ço¤una çözümler üretirken, yeni ve karﬂ› konamaz virüslerin yarat›l›yor oluﬂu da oldukça anlaml›d›r. AIDS ya da Ebola gibi yeni virüsler, "her nerede olsan›z, ölüm sizi bulur" (Nisa Suresi, 78) ayetinin hükmüyle, Allah'›n haklar›nda ölüm karar› verdi¤i bedenlerin ölüm sebepleri olmay› sürdürmektedirler.

10. BÖLÜM

B‹TK‹ HÜCRES‹
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eryüzünün yaﬂanabilir bir yer olmas›nda en büyük pay ﬂüphesiz bitkilerindir.
Bitkiler soludu¤umuz havay› biz insanlar için temizler, yaﬂad›¤›m›z gezegenin
›s›s›n› dengelerler. Soludu¤umuz havadaki oksijen bitkiler taraf›ndan üretilir.
E¤er bu üretim olmasayd›, insan ve hayvanlar›n yaﬂam› pek fazla süremezdi;
atmosferdeki oksijen k›sa zamanda tükenir, canl›lar topluca bo¤ularak ölürlerdi.
Besinlerimizin önemli bir bölümü de türlü tatlar taﬂ›yan bitkilerden oluﬂur.
Bitkiler bu besinleri haz›rlarken sadece üç temel malzeme kullan›rlar: Toprak,
güneﬂ ›ﬂ›¤› ve su. Buna karﬂ›n, hepsinin de kendine özgü ve binlerce y›ld›r
hiç de¤iﬂmeyen ﬂekil, renk, koku ve tadlar› vard›r.
Bitkilerin, "insana besin sa¤lama" özelli¤i, di¤er tüm iﬂlevleri gibi, hücrelerindeki özel yarat›l›ﬂ›n bir sonucudur. ‹nsan ve hayvan hücrelerinden daha
farkl› bir yap›ya sahip olan bitki hücreleri, hem tüm canl›lar için bir besin
kayna¤› oluﬂturacak, hem de atmosferi temizleyecek biçimde yarat›lm›ﬂlard›r.
Durgun gözüken bitkilerin içinde gerçekte oldukça hareketli bir yaﬂam
vard›r. Topraktan her saniye su ve ihtiyaçlar› olan madensel elementleri çekerler. Bunlar›n yan›na havadan ald›klar› karbondioksiti ve en önemlisi güneﬂ
enerjisini ekleyerek insanlar için temiz hava ve besin üretirler. Her gün a¤açlarda gördü¤ümüz, üstüne bas›p geçti¤imiz yapraklardaki milyarlarca küçük
hücre bu üretimi hummal› bir biçimde sürdürürler. (ﬂekil 10.1)
Bitki hücresini insan ve hayvanlar›nkinden ay›ran en önemli özellik, güneﬂ enerjisini kullanabilmesidir. Bunu fotosentez denen iﬂlemle baﬂar›r ve güneﬂten gelen enerjiyi insanlar ve hayvanlar taraf›ndan besin yoluyla al›nacak
enerjiye çevirir. (ﬂekil 10.2)

Hücre Duvar›
Plazma Zar›
Koful

Kesecik
Golgi Cisimci¤i
Endoplazmik
Retikulum
Granüllü
Endoplazmik
Retikulum (ribozomlu)

Kloroplast
Mitokondri

Çekirdek zar›
Nükleol

Çekirdek

Nükleoplast

ﬁekil 10.1-a)Bitki hücresinin genelleﬂtirilmiﬂ ﬂemas›

b)Bitki hücreleri ve içlerindeki kloroplastlar.

Güneﬂ’ten Besinlere Giden Enerji
Yeryüzündeki yaﬂam›n ana enerji kayna¤› Güneﬂ’tir. Ancak insanlar ve
hayvanlar, güneﬂ enerjisini do¤rudan kullanamazlar. Güneﬂ’in enerjisi, bitkiler
arac›l›¤›yla insanlara ve hayvanlara ulaﬂ›r. Hücrelerimiz taraf›ndan kullan›lan
enerji hammaddelerinin tümü, gerçekte bitkiler arac›l›¤› ile bize taﬂ›nan güneﬂ enerjisidir. Çay›m›z› yudumlarken güneﬂ enerjisi yudumlar›z, ekme¤i yerken diﬂlerimiz aras›nda bir miktar güneﬂ enerjisi vard›r. Kaslar›m›zdaki kuvvet
de gerçekte güneﬂ enerjisinin farkl› bir formundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu
yaz›y› okurken harcad›¤›n›z enerji de, yine Güneﬂ’ten gelmiﬂtir.
Bitkilerin ve hayvanlar›n enerji kayna¤› da ayn›d›r. Yanan odunun yayd›¤›
enerji, dönüﬂmüﬂ güneﬂ enerjisidir. Dönüﬂümün ad› ise, az önce belirtti¤imiz
gibi, "fotosentez"dir.
Bitki hücresi güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan ald›¤› enerjiyi kimyasal enerjiye çevirir ve
çok özel yollarla besinlere depolar. Asl›nda bu iﬂi, tüm hücre de¤il, hücrede
yer alan ve bitkiye yeﬂil rengini veren "kloroplast" adl› organel yapar. (ﬂekil
10.3-a,b) Bu küçük yeﬂil varl›klar, hayatlar›n› insano¤lu için besin ve oksijen
üretmeye adam›ﬂlard›r adeta. Yaln›zca mikroskopla görebildi¤imiz bu küçük
yeﬂil organc›klar, güneﬂ enerjisini organik maddeler içine depolayan dünyadaki yegane laboratuvarlard›r. Bitkileri insan ve hayvanlar için vazgeçilmez
beslenme arac›na dönüﬂtüren özellik budur.
Kloroplastlar›n yeryüzünde ürettikleri madde miktar› y›lda 200 milyar tonu
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bulmaktad›r. Yapt›klar› üretim ola¤anüstü karmaﬂ›k bir kimyasal süreçtir ve
baﬂ döndürücü bir h›zda geliﬂir. Kloroplast›n içinde bulunan binlerce "klorofil"in ›ﬂ›¤a verdi¤i tepki, saniyenin binde biri gibi k›sa bir sürede gerçekleﬂir.
Bu h›z yüzünden klorofilde olan bir çok olay halen gözlemlenememektedir.
Fotosentezin aﬂamalar› genel olarak anlaﬂ›lm›ﬂt›r, fakat ayr›nt›lar tamamen bir
bilinmeyenler yuma¤›d›r. Çünkü kimyasal olarak taklit edilemez karmaﬂadaki
bir sistem, insan›n kavrama s›n›r›n›n çok ötesinde bir h›zla iﬂlemektedir.
Fotosentez iki aﬂamada meydana gelir. Bu aﬂamalar "ayd›nl›k evre" ve "karanl›k evre" olarak adland›r›l›r. Ayd›nl›k evre kloroplast›n thylakoid denilen
ve disklere benzeyen bölümünde yaﬂan›r. (ﬂekil 10.3-c) Buradaki pigment
molekülleri, güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan ald›klar› enerji sayesinde elektronlar›n› kaybederler. Elektronlar›n hareketleri sonucunda bir enerji paketi ve hammadde
olarak ATP ve NADPH ortaya ç›kar. Karanl›k evrede ise, karbondioksit, ayd›nl›k evre sonucunda ortaya ç›kan ATP ve NADPH'›n yard›mlar› ile, ﬂeker ve
niﬂasta gibi besin maddelerine dönüﬂtürülür. (ﬂekil 10.3-d)
Bu anlat›m, söz konusu olay›n binlerce kere sadeleﬂtirilmiﬂ halidir, buna
karﬂ›n yine de insana karmaﬂ›k gelebilmektedir. Gerçekte, fotosentez s›ras›nda meydana gelen tepkimeler, anlat›m› bu sayfalara s›¤mayacak kadar uzundur. Dünya üzerinde hiçbir laboratuvar k›saca bahsetti¤imiz bu enerji dönüﬂümünü yapmaya güç yetiremez. Üstelik bu iﬂlemler milimetrenin binde biri
büyüklü¤ünde bir organelde meydana gelmektedir. Bu organelin milimetre-

Güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan
gelen enerji
FOTOSENTEZ
CO2 H2O
Enerji kayna¤› besin
molekülleri
Az miktarda
ATP

Hücre
iﬂlevleri

GL‹KOL‹Z

Besin molekülü parçalar›

Çok miktarda
ATP

OKS‹JEL‹
SOLUNUM
CO2 H2O

(ﬁekil 10.2) Allah insano¤lu için dünyada kusursuz bir sistem yaratm›ﬂt›r. Bu sistemde güneﬂ ›ﬂ›¤›
enerji kayna¤›, bitkiler ise bu enerjiyi besin yoluyla insana sunan arac›lard›r. Sadece yedi¤imiz besinin üretimi de¤il ayn› zamanda soludu¤umuz havan›n temizlenmesi de bitkiler taraf›ndan yap›l›r.
Fotosentez yoluyla bitkilerin depolad›¤› enerji glikoliz ve oksijenli solunum sayesinde hücrelerin
kullanaca¤› enerji paketleri olan ATP'ye çevrilir.
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nin yüzmilyonda biri kal›nl›¤›nda olan çeperine yerleﬂtirilmiﬂ bir sistem, güneﬂ ›ﬂ›¤› sayesinde gelen elektronlar› kontrolü alt›na al›r. Bu elektronlar› da
insanlara besin üretebilmek için enerji yap›m›nda kullan›r.
‹ﬂte bu mükemmel sistem, evrim teorisini bir kez daha tümüyle çökertmektedir. Çünkü, fotosentezin yürüyebilmesi için mevcut bütün enzimler ve
sistemlerin ayn› anda hücre içerisinde mevcut olmas› gereklidir. Eksik tek bir
basamak bütün sistemi etkisiz hale getirecektir. Nitekim evrimci bilim adamlar›, fotosentezi aç›klamada -t›pk› hücredeki di¤er kimyasal mekanizmalarda
oldu¤u gibi- çaresiz kalm›ﬂlard›r. Bu tür bir "bilim adam›", Prof. Dr. Ali Demirsoy, içine düﬂtükleri aciz durumu ﬂöyle özetler:
Fotosentez oldukça karmaﬂ›k bir olayd›r ve bir hücrenin içerisindeki organelde
ortaya ç›kmas› olanaks›z görülmektedir. Çünkü tüm kademelerin birden oluﬂmas› olanaks›z, tek tek oluﬂmas› da anlams›zd›r.15

Bir di¤er evrimci bilim adam› Hoimar Von Ditfurth ise, fotosentezin sonradan ö¤renilecek bir iﬂlem olmad›¤›n›, fotosentez için gerekli tüm maddelerin
ve bilgilerin bitki hücresinde ilk andan beri var olmas› gerekti¤ini ﬂöyle ifade
etmektedir:
Hiçbir hücre, biyolojik bir iﬂlevvi sözcü¤ün gerçek anlam›nda "ö¤renme" ola-

a) Bir ayçiçe¤i yapra¤›n›n, kloroplast içeren hücrelerini gösteren kesiti.
b) Kloroplast›n kesiti
c) ‹ki grana. Tikloid disklerden oluﬂan bu bölge ayd›nl›k evrenin meydana geldi¤i bölümdür.
d) Fotosentez reaksiyonlar›n›n oldu¤u bölge. Güneﬂ ›ﬂ›¤› sayesinde harekete geçirilen elektronlar çeperde bulunan elektron
taﬂ›ma sisteminden geçerler. Elektronun elde edildi¤i su molekülü parçalanarak oksijen ve hidrojene ayr›l›r. Oksijen d›ﬂar›
verilirken hidrojen iyonlar› içerde tutulur. Dünyadaki oksijen
dengesi hiçbir zaman fark›nda olmad›¤›m›z bu karmaﬂ›k iﬂlemler sonucunda korunur. Elektron taﬂ›ma sisteminden geçen elektronlar
ATP ve NADPH oluﬂumunu sa¤larlar.
Bu aﬂamada stromada (ﬂekil 10.3-b)

(ﬁekil 10.3)

a

b
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na¤›na sahip de¤ildir. Bir hücrenin solunum ya da fotosentez yapma gibi bir iﬂlevi do¤uﬂu s›ras›nda yerine getirebilecek konumda olmay›p, daha sonraki yaﬂam süreci içinde bunun üstesinden gelebilecek duruma gelmesi, bu iﬂlevi sa¤layacak beceriyi edinmesi olanaks›zd›r.16

Güneﬂ enerjisini elektronik ya da kimyasal enerjiye çevirmek, bilindi¤i gibi
modern teknolojinin henüz yak›n zaman önce baﬂarabildi¤i bir iﬂlemdir. Bunun için yüksek teknoloji ürünü ayg›tlar kullan›lmaktad›r. Oysa gözle görülemeyecek kadar küçük olan bitki hücresi, bu iﬂi milyonlarca y›ldan beri istikrarl› bir biçimde yapmaktad›r. Bu iﬂi yapar hale "tesadüfen" gelmiﬂ olmas› ise, üstteki evrimci itiraflardan da anlaﬂ›ld›¤› gibi, kesinlikle mümkün de¤ildir.
O zaman ard› ard›na sorular gelir. Metrenin yüz milyonda biri kal›nl›¤›nda
bir zara bir elektronu kontrol alt›na almay›, daha sonra insanlara hizmet etmesi için elektronu bir baﬂka tepkimeye sokmay› kim ö¤retmiﬂtir? Tüm kademeler ayn› anda hücre içine nas›l yerleﬂtirilmiﬂtir? Nas›l olmuﬂtur da, bitkilerin yeﬂil yapraklar›, tüm bir canl› dünyas›n›n enerji deposu haline gelebilmiﬂlerdir?
Cevap aç›kt›r. Allah, bitkilere böyle bir özellik vermiﬂtir ve onlar da kendilerine verilen görevi, Allah'a boyun e¤miﬂ olarak yürütmekten baﬂka bir ﬂey
yapmamaktad›rlar.

meydana gelen karanl›k evreye geçilir. Karbondioksit, NADPH, ATP halen tam olarak
bilinmeyen bir çok karmaﬂ›k iﬂlem sonucunda hayat›n devam›n› sa¤layan karbonhidratlar› oluﬂtururlar Milimetrenin binde biri kadar küçük olan bir kloroplast ve bu kloroplast›n metrenin yüz milyonda biri kadar küçük olan çeperi bütün hayat› boyunca
insanlar için besin ve oksijen üretir.
Oksijen eldesi
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(ﬁekil 10.4) Bir yapra¤› oluﬂturan milyarlarca hücreden yaln›zca birinin içinde bulunan onlarca kloroplast›n içindeki thylakoid disklerden birisinin zar›nda aﬂa¤›da görülen sistem vard›r. ﬁekilde Güneﬂ’ten gelen fotonlar›n yakalanmas› dalgal› oklarla, elektron transferi koyu oklarla, proton transferi kesik çizgili oklarla gösterilmiﬂtir.
Bu kadar karmaﬂ›k bir sistemin kendi kendine oluﬂmayaca¤› aﬂikard›r.
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Yeryüzündeki tüm a¤açlar, tüm bitkiler, Allah'›n emriyle, topraktaki su,
mineraller ve gökteki karbondioksit insan için besin ve oksijen üretmektedirler. K›sacas› Allah'›n insanlar› gökten ve yerden r›z›kland›rmak için vesile k›ld›¤› canl›lard›r. Kuran'da insanlar›n gökten ve yerden r›z›kland›r›ld›klar› bir
çok defa belirtilmiﬂtir:
Ey insanlar, Allah'›n üzerinizdeki nimetini an›n. Gökten ve yerden sizi
r›z›kland›ran Allah'›n d›ﬂ›nda bir baﬂka yarat›c› var m›? (Fat›r Suresi, 3)

SONUÇ

K

itab›n önceki sayfalar›nda, canl› hücresinin içinde meydana gelen pek çok ﬂaﬂ›rt›c›, hatta mucizevi olay› inceledik. ‹nceledi¤imiz her aﬂama bize gösterdi
ki, tek bir hücre, hatta tek bir protein bile son derece karmaﬂ›k ve planl› bir
yap›ya sahiptir; dolay›s›yla bunlar›n hiçbirinin, evrimcilerin iddia etti¤i gibi
"tesadüfen" oluﬂmuﬂ olmas› mümkün de¤ildir. Tesadüf, ancak karmaﬂa, bozukluk, düzensizlik ve hata do¤urur, ortaya hilkat garibeleri ç›kar›r. Hücrenin
ve canl›l›¤›n di¤er tüm aﬂamalar›ndaki muhteﬂem uyum, düzen, denge, baﬂar› ve estetik ise, bizlere tüm canl›l›¤›n bilinçli ve kusursuz bir yarat›l›ﬂ›n ürünü
oldu¤unu göstermektedir.
K›sacas›, incelediklerimiz, evrim teorisini tart›ﬂma götürmez bir biçimde
çökertmekte ve "türlerin kökeni"nin yarat›l›ﬂ oldu¤unu ispatlamaktad›r.
Ancak incelediklerimizin bize gösterdi¤i gerçek bundan ibaret de¤ildir.
E¤er hücre ya da canl›l›¤›n di¤er aﬂamalar› sabit ve dura¤an olsalard›, üstteki noktadan daha ileri gidemezdik. Oysa inceledi¤imiz tüm parçac›klar;
hücreler, DNA'lar, ribozomlar, mitokondriler, virüsler, enzimler ya da hormonlar, son derece aktif varl›klard›r ve hayret verici iﬂleri baﬂar›yla yürütmektedirler. Dolay›s›yla, bizim "ak›l" diye tarif etti¤imiz ﬂeye, yani; düﬂünme, analiz etme, karar verme gibi yeteneklere sahiptirler. Dahas›, bu "ak›l" insanlar›n
sahip oldu¤unu kabul etti¤imiz ak›ldan çok daha göz kamaﬂt›r›c›d›r. Tek bir
protein sentezi s›ras›nda hücre organellerinin ortaya koydu¤u "ak›l gösterisi",
insanlar taraf›ndan kolay kolay eriﬂilemeyecek düzeydedir.
Ancak, hücrede ortaya ç›kan akl›n, hücreye "ait" oldu¤unu kabul etmemiz
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mant›ksal olarak mümkün de¤ildir. Çünkü "ak›l gösterisi" yapt›klar›n› söyledi¤imiz hücre parçac›klar›, birer molekül y›¤›n›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildirler.
Yapt›klar› iﬂler dikkate al›nd›¤›nda herbirinin sofistike bir biçimde "düﬂünebilmeleri" gerekir, ama bir beyinleri yoktur. Asl›nda hiçbir ﬂeyleri yoktur; ne
gözleri, ne kulaklar›, ne dokunma duyular›, ne de sinir sistemleri vard›r. Bunlar ard› ard›na dizilmiﬂ amino asitlerden oluﬂan kimyasal zincirlerden baﬂka
bir ﬂey de¤ildirler.
Ama; görme, duyma, hissetme, düﬂünme, karar verme yetene¤inden yoksun olan bu kimyasal bileﬂikler, oldukça ihtiﬂaml› bir "ak›l gösterisi" sergilemektedirler.
O zaman ﬂu soruyu sormam›z gerekir: Bu akl›n kayna¤› nedir?
Akl›n Görünmez Kayna¤›
Kitaba baﬂlarken bir uzaktan kumandal› araba örne¤i vermiﬂtik. Araban›n
yapt›¤› bilinçli manevralar, gerçekte onu kumanda eden kiﬂinin akl›n›n birer
ürünüydü, ama baz› "dar kafal›" insanlar, bunu anlamakta güçlük çekiyorlard›. Kumandaya sahip olan kiﬂiyi göremedikleri için, onun varl›¤›n› kabul etmiyorlar, bu yüzden araban›n "ak›ll›" hareketlerini aç›klayabilmek için türlü
teoriler geliﬂtiriyorlard›.
Bu kiﬂiler araban›n hareketleri konusunda bir rapor yazsalar, muhtemelen
ﬂöyle yazarlard›: "Araba, h›z ve yön ayarlar›n› büyük bir baﬂar› ile düzenlemekte, virajlar› dönme, çukurlardan kaç›nma, yolu takip etme gibi fonksiyonlar› en ideal ﬂekilde gerçekleﬂtirmektedir."
Ancak, dikkat edilirse, bu oldukça yetersiz ve yüzeysel bir anlat›md›r. Asl›nda ﬂöyle denmesi gerekir: "Arabay› kumanda eden kiﬂi, h›z ve yön ayarlar›n› büyük bir baﬂar› ile düzenlemektedir. Bir an için bile araban›n kumandas›n› b›rakmad›¤› için, virajlar› dönme, çukurlardan kaç›nma, yolu takip etme gibi fonksiyonlar› en ideal ﬂekilde gerçekleﬂtirmektedir."
Aç›kça görüldü¤ü gibi, her iki anlat›mda da ayn› olaylar tarif edilmektedir,
ama aralar›nda çok büyük bir fark vard›r. Birincisi, yüzeysel düﬂünen ve dar
ufuklu bir gözlemcinin kullanaca¤› bir üsluptur. ‹kincisi ise, karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u olay›n iç yüzünü kavram›ﬂ olan bir gözlemcinin kullanaca¤› üsluptur.
Hücrede, ya da do¤an›n baﬂka herhangi bir parças›nda, ortaya ç›kan ak›l,
"kendi kendine" oluﬂan bir ak›l de¤ildir. Tüm varl›klar, Allah taraf›ndan kendilerine emredilen iﬂi yapmaktad›rlar ve bu iﬂlerde ortaya ç›kan ak›l, Allah'›n
akl›d›r.
Balar›s› ile ilgili bir ayet, bu konuda bize önemli bir yol göstermektedir:
Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar›
çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böyle-
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ce Rabbinin sana kolaylaﬂt›rd›¤› yollarda yürü-uçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan türlü renklerde ﬂerbetler ç›kar, onda insanlar için bir ﬂifa vard›r.
ﬁüphesiz düﬂünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vard›r.
(Nahl Suresi, 68-69)

Balar›lar›n›n da hücredeki organeller gibi "ak›l gösterisi" say›lacak iﬂleri
vard›r. Bal yapmak için bulduklar› çiçeklerin "koordinatlar›n›" birbirlerine haber vermeleri, kovanlar›n› ve peteklerini de¤me mimarlardan çok daha üstün
bir biçimde inﬂa etmeleri ve daha pek çok özellikleri, aç›k birer "ak›l ürünü"dür.
Bu akl›n kayna¤› ise, üstteki ayette aç›klanmaktad›r. Allah, ar›lara "vahyetmiﬂ", yani kendi ilminden onlara aktarm›ﬂ ve onlar› yapt›klar› kompleks iﬂi
baﬂaracak kadar bir "bilinç" sahibi k›lm›ﬂt›r. Ortaya ç›kan ak›l, ar›lara de¤il,
Allah'a aittir. O "Rezzak"t›r (R›zk Veren) ve ar›lara yapt›¤› vahiy ile insano¤luna bal gibi büyük bir nimet vermektedir.
Kuﬂkusuz bu durum yaln›zca ar›lar için geçerli olamaz. Çünkü do¤a, "ak›l
gösterisi yapan ak›ls›z varl›k"larla doludur. Bunlar›n hepsi, küçücük bir böcekten dev bir organizmaya kadar, Allah'›n "vahyetti¤i" ak›l ile hareket ederler. Allah, hepsine belirli bir görev ve onu yapacak kadar bir "bilinç" vahyetmiﬂtir ve onlar da Allah'a boyun e¤miﬂ olarak görevlerini yerine getirirler. Bir
ayette ﬂöyle denir:
Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na ‘gönülden boyun
e¤miﬂ' bulunuyorlar. (Rum Suresi, 26)

Bir baﬂka ayette ise, insana; "görmedin mi ki, gerçekten, göklerde ve
yerde olanlar, Güneﬂ, Ay, y›ld›zlar, da¤lar, a¤açlar, hayvanlar ve insanlardan birço¤u Allah'a secde etmektedirler..." (Hac Suresi, 18) sorusu sorulur. Ayette insana "görmedin mi" diye sorulmas› son derece önemlidir. Demek ki, gören bir göz, göklerdeki ve yerdeki herﬂeyin Allah'a boyun e¤di¤ini
kolayl›kla kavrayabilmektedir.
Gören Bir Göz
Sözünü etti¤imiz konuyu daha iyi anlayabilmek için, büyük bir ‹slam aliminin verdi¤i bir örne¤i kullanabiliriz.
Üstü tenteyle kapat›lm›ﬂ olan bir balkondan, güneﬂli bir havada denizi
seyreden bir insan› düﬂünün. Bu insan, tentenin kapatt›¤› güneﬂi göremeyecek, ancak güneﬂin suda yans›yarak oluﬂturdu¤u milyonlarca küçük p›r›lt›y›
izleyebilecektir. Son derece hoﬂ bir manzara oluﬂturan p›r›lt›lar, tek kelimeyle
göz kamaﬂt›r›c› bir güzelli¤i sahiptir.
Bu p›r›lt›lardaki güzelli¤in kayna¤›n›n ne oldu¤unu düﬂündü¤ünde, sözkonusu insan›n önünde iki seçenek vard›r. Ya, su üzerindeki her p›r›lt›n›n
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"kendi kendine" ve birbirinden ba¤›ms›z bir biçimde su taraf›ndan oluﬂturuldu¤unu varsayacak, ya da hepsinin güneﬂin birer yans›mas› oldu¤unu kabul
edecektir. Su, ›ﬂ›k meydana getirebilecek bir yetene¤e sahip de¤ildir. Iﬂ›k ancak güneﬂten gelir ki, etrafa yayd›¤› ›ﬂ›nlar suyun üzerinde milyonlarca yans›ma meydana getirmektedir.
‹ﬂte, tüm evrenin gerçek durumu, bu örnekteki gibidir.
Evren en ince ayr›nt›s›na kadar Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂ ve O'nun s›fatlar›yla ﬂekillenmiﬂtir. Herﬂey, O'ndand›r. Var olan tüm güzellikler, O'nun güzelli¤inin bir yans›mas›d›r. Var olan tüm ak›l, O'nun akl›n›n bir tecellisidir.
Allah, Hayy (Hayat Veren) s›fat›yla, evrendeki herﬂeye belirli bir süre için
hayat verir. Bunlar, Allah'›n akl›n›n ya da güzelli¤inin ya da ilminin bir küçük
yans›mas›n› gösterirler ve sonra yine Allah'›n belirledi¤i bir sürede ölürler.
‹nsanlar da böyledir. Ölü topraktan gelir, Allah'›n diledi¤i kadar bir ömür
sürer ve yine ölü topra¤a dönerler. Yaﬂad›klar› o k›sa süre içinde de, Allah'›n
baz› s›fatlar›n› O'nun diledi¤i kadar "yans›tabilirler". Anne karn›ndaki bir çi¤nem et parças› olan bir insan; büyür, dünyan›n en güzel yüzüne sahip olur ve
böylece Allah'›n büyük sanat›n› yans›t›r, sonra yaﬂlan›r ve en son topra¤›n alt›nda kurtlar ve böcekler taraf›ndan parçalan›r.
Hücrenin bu kitap boyunca inceledi¤imiz tüm özellikleri ve evrendeki
tüm canl› cans›z varl›klar›n özellikleri, yine Allah'›n akl›n›n yans›malar›d›r. Bir
hücre, gerçekte küçücük bir ya¤ birikintisi iken, Allah'›n dilemesiyle ak›l, bilinç ve bilgi sahibi olur. Sonra yine Allah'›n dilemesiyle ölür.
Gören bir göz, iﬂte bunlar› görür. Evrende, Allah'›n tecellilerinden baﬂka
hiçbir ﬂey yoktur. Herﬂey O'ndand›r, O'nu gösterir, O'nu tan›t›r ve O'na boyun e¤er. Bir ayette ﬂöyle buyrulur:
Allah... O'ndan baﬂka ‹lah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve
uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni olmaks›z›n O'nun Kat›nda ﬂefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›ﬂ›nda, O'nun ilminden
hiçbir ﬂeyi kavray›p-kuﬂatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri
kaplay›p-kuﬂatm›ﬂt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

EK BÖLÜM

EVR‹M ALDATMACASININ
ARDINDAK‹ GERÇEK

D

arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim d›ﬂ› bir safsatadan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia
eden bu teori, evrende ve canl›larda çok aç›k bir "düzen" bulundu¤unun
bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›ﬂt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan
sahtekarl›klara dayal›d›r.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin
bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden
sonra yap›lan araﬂt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›ﬂ oldu¤unu
ortaya koymuﬂ ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan
gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›ﬂ gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.
Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er pek çok çal›ﬂmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz.
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Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem nedeniyle,
burada da özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karﬂ›n, kapsaml› olarak
19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliﬂme, Charles
Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni
adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤›
Charles Darwin
gerçe¤ine karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm
türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman
içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i
gibi, teori pek çok önemli soru karﬂ›s›nda aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›ndan aﬂ›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu
kitab›nda s›k s›k belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim, Darwin'in umutlar›n›n
tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel baﬂl›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo
ortaya koymaktad›r.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂl›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Aﬂ›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklaﬂ›k 3.8 milyar y›l önce
ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türünü
oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bu-
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nun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk
basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya
ç›km›ﬂt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul
etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan,
do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre
ç›karm›ﬂ olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r›
bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti.
Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›ﬂ›, canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip,
canl› bir varl›k oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin
yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan oluﬂtu¤u yayg›n bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›ﬂt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤›
san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤›
dönemde ise, bakterilerin cans›z maddeden
oluﬂabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n
bir kabul görüyordu.
Oysa
Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan beﬂ
Frans›z biyolog Louis
y›l sonra, ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evPasteur
rime temel oluﬂturan bu inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu
ﬂöyle özetlemiﬂti:
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Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin
olarak tarihe gömülmüﬂtür. 17
Evrim teorisinin savunucular›,
Pasteur'ün bulgular›na karﬂ› uzun
süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim,
canl› hücresinin karmaﬂ›k yap›s›n›
ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz
Çabalar

Louis Pasteur, evrim teorisinin dayana¤› olan "cans›z madde canl›l›k
oluﬂturabilir" iddias›n› yapt›¤› deneylerle geçersiz k›ld›.

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus
biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›ﬂt›. Ancak bu çal›ﬂmalar baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin ﬂu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›:
Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluﬂturmaktad›r.18
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü,
Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953
y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç
organik molekül (aminoasit) sentezledi.
O y›llarda evrim ad›na önemli bir aﬂama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koﬂullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda orAlexander Oparin'in hayat›n kökenine evrimci
taya ç›kacakt›.19
bir aç›klama getirmek
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in
için yürüttü¤ü çabalar
kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçek- büyük bir fiyaskoyla sonuçland›.
çi olmad›¤›n› itiraf etti.20
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Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için
20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baﬂar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego
Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i ﬂöyle
kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken,
hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle karﬂ› karﬂ›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›?21

Hayat›n Kompleks Yap›s›
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En son evrimci kaynaklar›n
da kabul etti¤i gibi, hayat›n
kökeni, hala evrim teorisi
için büyük bir açmazd›r.

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesinin
baﬂl›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmaﬂ›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün
teknolojik ürünlerden daha karmaﬂ›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliﬂmiﬂ laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir
hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlant›larla
aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› taﬂ› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir
protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar
pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik
bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan
DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤› hesaplanmaktad›r.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m
özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de
ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden
ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
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Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak
oluﬂmalar› aﬂ›r› derecede ihtimal d›ﬂ›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤›
sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.22
Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise,
bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›ﬂ› reddetmek olan evrim teorisini
aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim
mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤›
evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu
mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlaﬂ›l›yordu:
Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi
içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düﬂüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluﬂacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onlar› baﬂka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez. Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl›
kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir
ﬂey yapamaz" demek zorunda kalm›ﬂt›.23

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Darwin'den önce yaﬂam›ﬂ olan Frans›z biyolog Lamarck'a
göre, canl›lar yaﬂamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki
nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden ne-
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sile boyunlar› uzam›ﬂt›. Darwin de
benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek
bulmak için suya giren baz› ay›lar›n
zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.24
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20.
yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›.
Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na"
ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir
Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri haymekanizma olarak kalm›ﬂ oluyorvanlardan türediklerine inan›yordu. Ancak
du.
zaman içinde Lamarck'›n zürafa masal› da
tarihe kar›ﬂm›ﬂt›r.

Neo-Darwinizm ve
Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal›
de¤iﬂiklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›ﬂ etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan bozulmalar› ekledi.

‹nsanlar üzerinde gözlemlenen
tüm mutasyonlar zararl›d›r.
Çünkü canl› DNA's› çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu
molekül üzerinde oluﬂan herhangi rastgele bir etki organizmaya ancak zarar verecektir.
Mutasyonlar›n sebep olaca¤›
de¤iﬂiklikler ancak ölüler, sakatlar ve hastalard›r.(yanda )
Mutasyona u¤ram›ﬂ meyve
sine¤i resmi görülmektedir.
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Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neoDarwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu
canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n
"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda
oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel
gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her zaman için
canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu
molekül üzerinde oluﬂan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle aç›klar:
Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir.
Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol
saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir.25
Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren
mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlaﬂ›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i
mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik
olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamaz."
Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmam›ﬂ oldu¤unun en
aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün türler
bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca
y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›ﬂ ve kademe kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde say›s›z "ara
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türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini taﬂ›malar›na ra¤men, bir yandan
da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da
baz› kuﬂ özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r.
Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar
olmal›d›r. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar› bu teorik
yarat›klara "ara-geçiﬂ formu" ad›n› verirler. E¤er gerçekten bu tür canl›lar
geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta
milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle
aç›klam›ﬂt›r:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n
kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.26

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda
hummal› fosil araﬂt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçiﬂ formlar›na rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve araﬂt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,

Bitkilerin evrimi iddias›n› do¤rulayan tek bir fosil örne¤i dahi yokken, evrim geçirmediklerini ispatlayan
yüz binlerce fosil vard›r. Bu fosillerden biri de resimde görülen 54 – 37 milyon y›ll›k ginkgo yapra¤› fosilidir. Milyonlarca y›ld›r de¤iﬂmeyen ginkgolar, evrimin
büyük bir aldatmaca oldu¤unu göstermektedir.
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eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,
türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle
karﬂ›laﬂ›r›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz.27
Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçiﬂ formu
olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in
öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek
aç›klamas›, o türün yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog
Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek
yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da böyle olmam›ﬂt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana
gelmiﬂ olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.28
Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde
ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaﬂayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce baﬂlad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan
bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:
1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
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Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte
soyu tükenmiﬂ bir maymun türünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Lord Solly
Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok geniﬂ
kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir.29
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani insan
olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri
ard› ard›na dizerek hayali bir evrim ﬂemas› oluﬂtururlar. Bu ﬂema hayalidir,
çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliﬂki oldu¤u asla
ispatlanamam›ﬂt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.30
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir.31
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmuﬂlard›r.32
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› ﬂöyle aç›klar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,
bunlar›n biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliﬂme trendi göstermemektedirler.33
K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m
"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel
temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri
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üzerinde 15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna
varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›ﬂt›r. Bilimsel olarak
kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na
kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›ﬂ›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a
göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de
"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu ﬂöyle aç›klar:
Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir
kimse için herﬂeyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine
kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.34
‹ﬂte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m
insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz
evrimcilerin nas›l saçma bir inan›ﬂa sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bile
anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve ﬂuursuz atomlar biraraya gelerek önce
hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir ﬂekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya
getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

149

y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin
Formülü" ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol
miktarda koysunlar. Hatta normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›ﬂ›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri
kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluﬂma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar.
Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin
baﬂ›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluﬂmas› için hangi ﬂartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o
varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›,
domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi
milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluﬂturamazlar. De¤il burada
birkaç›n› sayd›¤›m›z bu
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canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluﬂturamazlar.
Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baﬂka
kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu
mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak Yüce
Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim
teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düﬂünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise
göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca
cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar, gözde retinaya ters olarak düﬂer.
Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür
ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya
ulaﬂ›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde
görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›ﬂ›k beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›ﬂ›¤›n
asla ulaﬂmad›¤›, belki de hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir.
Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra baﬂ›n›z› kald›r›n
ve çevrenize bak›n. ﬁu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü
baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n
bir numaral› televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar yap›lmakta,
planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de
ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü
gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün
görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon
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sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek
mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön
taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net
ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizman›n
tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬁimdi biri size, odan›zda duran
televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesatesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›ﬂ
kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir;
orta kulak ald›¤› ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak
da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen
görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›ﬂ›k gibi sese de
kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses
geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k

Gözü ve kula¤›, kamera ve ses
kay›t cihazlar› ile
k›yaslad›¤›m›zda, bu
organlar›m›z›n söz konusu
teknoloji ürünlerinden çok daha
kompleks, çok daha mükemmel
yarat›lm›ﬂ oldu¤unu görürüz.
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bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla
beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim
oldu¤u görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir.
Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›ﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
En büyük müzik sistemi ﬂirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa
mutlaka parazit oluﬂur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin
ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise
tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu
yana böyledir. ﬁimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses
cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r.
Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuﬂlar›n
c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l oluﬂtu¤una dair birçok detay okursunuz.
Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur bulunmaktad›r. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu ﬂuur, Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç san-
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Hareket

Düﬂünme

Dokunma

Konuﬂma

Görme

Tat alma
iﬂitme
Koku alma

Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaﬂar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k...
Bunlar›n hepsi beynimizde oluﬂur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler,
ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek ﬂey elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluﬂturdu¤u bir dünyada yaﬂar›z. Bu bir
görüﬂ veya varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r.
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timetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli, gölgeli
ve ›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla
aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni
hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n
hiçbir evrimleﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin
bilime ayk›r› bir düﬂünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih
boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden
asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. Bazen
bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi
ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir
aç›klama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre
de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.35
Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaﬂat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka
hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin,
hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kuﬂlar›n,
bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileﬂimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle, cans›z maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder.
Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinist-
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ler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu
kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise,
ﬂu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip
olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p ﬂekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim
ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin
inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n kar›ﬂ›m›ndan zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin,
üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon
a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r.
Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› baﬂ›ndan alan, ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan
tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri
görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur.
Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Güneﬂ'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n
kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve
ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iﬂaret etti¤i
bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›ﬂlar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark
etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)
…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hay-
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vanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r.
(Araf Suresi, 179)
Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)
Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve
mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlaﬂ›labilir. Ancak dünyan›n
dört bir yan›ndaki insanlar›n, ﬂuursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve ﬂuur gösterip
kusursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›ﬂ
canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baﬂka bir aç›klamas›
yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun
aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak
dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karﬂ›laﬂmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder.
Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini
büyüleyiverdiler, onlar› dehﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir
sihir getirmiﬂ oldular. (Araf Suresi, 116)
Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la Hz. Musa ve ona inananlar d›ﬂ›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karﬂ›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil,
onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂ-
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ler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)
Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlaﬂ›lmas› ile, söz
konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düﬂeceklerdir. Nitekim, yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve
ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r.36
Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r.
Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok
insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.

Geçmiﬂ zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›ﬂlar› ne derece garip ve ak›l
almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›ﬂlar› da ayn› derecede ak›l almazd›r.
Darwinistler tesadüfleri ve cans›z ﬂuursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul
ederler hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.
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